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ค�ำน�ำ

	 การบรหิารจดัการเครือ่งมอืแพทย์ส�าหรับโรงพยาบาล	เพ่ือสนองตอบ
ต่อความพอเพยีง	พร้อมใช้ได้มาตรฐานและปลอดภยักบัผูใ้ช้และผู้มารบับรกิาร
ถอืเป็นปัจจยัส�าคญั	การให้บรกิารประชาชนหรอืผู้มารับบริการ	มคีวามเสมอภาค	
เท่าเทียมสมประโยชน์	 ทันต่อเวลาในการรักษา	 ได้รับความพึงพอใจในการให้
บริการ	 การจัดการเครื่องมือแพทย์ท่ีดี	 เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันส�าหรับทุกโรงพยาบาล	 ทั้งนี้กองวิศวกรรมการการแพทย์ได้จัดท�า	
คู่มือ	“การจดัการศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาล”	เล่มนีเ้พือ่ให้ผูเ้กีย่วข้อง
สามารถน�าหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไปประยกุต์ใช้ในการจดัการศนูย์เคร่ืองมอืแพทย์
ในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ	เช่น	การหมนุเวยีนเคร่ืองมอืแพทย์
ใช้ระหว่างหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลในบางชนิดเครื่องมือ	 การบ�ารุงรักษา		
การเตรียมเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้	 การทดสอบมาตรฐานตลอดทัง้การจดั	
การให้มีความปลอดภัยสูงสุด	 เป็นต้น	 โดยคณะผู้จัดท�าฯ	 ได้เพิ่มเติมข้อมูล	
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท�าเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิด	
ความชัดเจนในการน�าไปปฏิบัติมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้อ้างอิงตาม	
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้แทนโรงพยาบาล	
ทั้ง	12	แห่ง
	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับโรงพยาบาล	
ที่ต้องการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์	 และผู้สนใจน�าไปประยุกต์ใช้ในส่วน	
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ส่วนที่ 1

บทน�ำ (Preliminary)

      วัตถุประสงค์ (Objective)

	 เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ด	ี

ในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์	 เพื่อให้ม่ันใจในความเพียงพอ	 พร้อมใช	้	

ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย	 เพิ่มสมรรถนะการท�างาน	 ในกระบวนการ

ทั้งหมดในการรวมศูนย์เครื่องมือแพทย์	 มีการหมุนเวียนกันใช้เครื่องมือแพทย์

ระหว่างหอผู้ป่วย	 การน�าเครื่องเข้าศูนย์ฯ	 การบ�ารุงรักษา	 การทดสอบเครื่อง	

การเกบ็รกัษา	การน�าส่ง	การตดิตาม	การจัดการด้านเอกสาร	การจดัเกบ็บนัทกึ

และการติดตามประเมินผล

1.



2  กองวิศวกรรมการแพทย์	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. ขอบข่ำยและกำรประยุกต์ใช้

 (Scope and application)

	 2.1.	หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย	์

สามารถประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับศูนย	์

เครือ่งมือแพทย์	รวมถงึระบบงานควบคมุและป้องกนัโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล	

(Infection	 Control)	 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือระหว่างหอผู้ป่วยที่มา

กับเครื่องมือแพทย์

	 2.2.	การน�าหลกัเกณฑ์และวิธกีารทีด่ใีนการจัดท�าศนูย์เครือ่งมือแพทย์	

ของคู่มือฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานจะต้องออกแบบและก�าหนดวิธี

การน�าไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับรูปแบบชนิด	ประเภทและการจัดล�าดับชั้นของ

เครือ่งมอืแพทย์รวมถงึขนาดโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาลและกระบวนการ

ทีด่�าเนนิการอยูห่ากหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีดใีนการจดัท�าศนูย์เครือ่งมอืแพทย์

ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องในการน�าไปประยุกต์ใช้ต้องมีการให้เหตุผลที่เหมาะสมใน

การไม่น�าข้อก�าหนดนั้นๆของหลักเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้

	 2.3.	เมือ่มีการใช้ข้อความ	“ตามความเหมาะสม”	หรือ	“ตามทีป่ฏบิตัไิด้”	

ในคู่มือแนวทางการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลฉบับนี้ให้

หมายความถึงการด�าเนินการที่	 “เหมาะสม”	 หรือ	 “ปฏิบัติได้”	 เว้นแต่	

หน่วยงานได้มีการพิจารณาความเหมาะสมและจัดท�าไว้เป็นเอกสารและ	

วิธีการอย่างชัดเจนแล้วให้ปฏิบัติตามเอกสารนั้น
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แผนภูมิ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

	

รูปที่	1		แผนภมู	ิ–	หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการจดัการศนูย์เครือ่งมือแพทย์

	 ในโรงพยาบาล

 

การน�าเข้า

การบริหาร
ทรัพยากร

สถานที่	&	
ภาระหน้าที่

การตรวจติดตาม
และการเฝ้าระวัง ข้อก�าหนดเฉพาะ

ของเครื่องมือ

การยกเลิก
การใช้งาน

น�าไปใช้งาน
การใช้งาน

-	ความต้องการและการร้องของผู้ใช้งาน

-	การรายงานอุบัติการณ์จากการใช้งาน

-	การฟื้นฟูองค์ความรู้

-	การคืนเครื่องมือแพทย์เข้าศูนย์ฯ

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ส�าหรับโรงพยาบาล

กฎหมาย/มาตรฐาน	(Regulator/Standard)
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2.

	 จากรูปท่ี	 1	 เป็นแผนภูมิหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดการศูนย์

เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาล	ส่วนที1่	จะพดูถงึองค์กรและการก�าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบท่ีผู้บริหารของโรงพยาบาลต้องด�าเนินการ	 ซ่ึงจะประกอบไป

ด้วย3	 ส่วนย่อยดังนี้	 บทน�า	 องค์กรและระบบการจัดการ	 การก�าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบ	ส่วนที่	 2	การบริหารทรัพยากร	ส่วนที่	 3	ข้อก�าหนดเฉพาะ

ของเครื่องมือ	ส่วนที่	4	การตรวจติดตามและการเฝ้าระวัง	ซึ่งในแต่ละส่วนจะ

มีหัวข้อย่อยซึ่งมีรายละเอียดเฉพาะต่อไป

 ค�ำจ�ำกัดควำม (Definition)

	 ความหมายของค�าที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้มีดังต่อไปนี้

	 3.1	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์	 (Medical	Device	Center)	หมายถึง

ศูนย์ปฏิบัติการด้านเคร่ืองมือแพทย์	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและ

หมุนเวียนเครื่องมือแพทย์ใช้ระหว่างหอผู้ป่วย	มีกระบวนการจัดการเครื่องมือ

ในด้านการใช้งาน	การซ่อมและบ�ารุงรักษา	ทดสอบมาตรฐาน	การจัดเก็บ	ให้มี

ความเพียงพอ	พร้อมใช้	ได้มาตรฐานปลอดภัยกับผู้ใช้และผู้มารับบริการ

	 3.2	 เครื่องมือแพทย์	(Medical	Device)		หมายถึง

	 (1)	 เคร่ืองมือเครื่องใช้เครื่องกลวัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์

น�้ายาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือวัตถุอื่นใดท่ีผู้ผลิต	

มุ่งหมายเฉพาะส�าหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ไม่ว่าจะใช้โดยล�าพังใช	้

ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด

	 	 (ก)	 ประกอบโรคศลิปะประกอบวชิาชพีเวชกรรมประกอบวชิาชพี

การพยาบาลและการผดงุครรภ์ประกอบวชิาชีพเทคนคิการแพทย์และประกอบ

วิชาชีพกายภาพบ�าบัดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือประกอบวิชาชีพทาง	

การแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
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	 	 (ข)	 วินจิฉยัป้องกนัตดิตามบ�าบดับรรเทาหรือรักษาโรคของมนุษย์
	 	 (ค)		วนิจิฉยัตดิตามบ�าบัดบรรเทาหรอืรกัษาการบาดเจบ็ของมนษุย์
	 	 (ง)	 ตรวจสอบทดแทนแก้ไขดดัแปลงพยงุค�า้หรอืจนุด้านกายวิภาค	
หรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์
	 	 (จ)	 ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์
	 	 (ฉ)		คุมก�าเนิดหรือช่วยการเจริญพันธุ์ของมนุษย์
	 	 (ช)	 ช่วยเหลอืหรอืช่วยชดเชยความทพุพลภาพหรอืพกิารของมนษุย์
	 	 (ซ)	 ให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัย
	 	 (ฌ)	ท�าลายหรือฆ่าเชื้อส�าหรับเครื่องมือแพทย์
	 (2)	 อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องกล
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น
	 (3)	 เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องกลผลิตภัณฑ์หรือวัตถุอื่นที่รัฐมนตรี
ประกาศก�าหนดว่าเป็นเครื่องมือแพทย์

	 3.3	 การแจ้งให้ทราบถึงความปลอดภัยในการใช้งาน	 (Field	 

Safety	notice)	หมายถงึการสือ่สารโดยศนูย์เคร่ืองมอืแพทย์ไปยงัหน่วยงาน

หรือผู ้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไขเพื่อ	

การใช้งาน

	 3.4	 การปฏิบัติการแก้ไขเพื่อการใช้งาน	 (Field	 Corrective	 

Action)	หมายถงึการด�าเนนิการโดยศนูย์	-เคร่ืองมอืแพทย์	เพ่ือลดความเส่ียง

ต่อการเสียชีวิตหรือการเสื่อมโทรมของสุขภาพของบุคคลอย่างรุนแรงจาก	

การใช้เครื่องมือแพทย์โดยการด�าเนินการอาจรวมถึง

	 (1)		 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์

	 (2)		 การแก้ไขดัดแปลงเครื่องมือแพทย์อาจรวมถึง

	 	 (ก)	 การปรับปรุงสภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการดัดแปลงโดย	

ผู้ผลิตหรือการเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์
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	 	 (ข)	 การเปลีย่นฉลากหรอืวธิกีารใช้งานทัง้แบบถาวรหรอืชัว่คราว

	 	 (ค)	 การปรบัปรงุซอฟต์แวร์ซึง่รวมถึงระบบการเข้าถึงจากระยะไกล

	 (3)		 การเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องมือแพทย์

	 (4)		 ค�าแนะน�าโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู ้ผลิตหรือผู ้น�าเข้าเกี่ยวกับ	

การใช้เครือ่งมอืแพทย์ในการประเมนิความจ�าเป็นของการปฏบิตักิารแก้ไขเพือ่

การใช้งานศูนย์เครื่องมือแพทย์ใช้งานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ

เครื่องมือแพทย์

	 3.5	 การน�าส่งเครือ่งมอืแพทย์หมายถึงการส่งมอบเคร่ืองมอืแพทย์แก่

บุคคลหนึ่งหรือหน่วยงาน	 เพื่อน�าไปใช้บ�าบัดทางการแพทย์	 โดยหน่วยงานมา

รับเองหรือส่งเองจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์เป็นผู้น�าส่ง

	 3.6	 ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน	 (Customer	complaint)	หมายถึง

การสื่อสารทั้งทางลายลักษณ์อักษรอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวาจาที่อ้างถึง	

ความบกพร่องเกี่ยวกับการชี้บ่งคุณภาพการใช้งาน	ความคงทนความเชื่อถือได้

ความปลอดภัยหรือสมรรถนะของเครื่องมือแพทย์ที่ถูกน�าส่งไปใช้งาน

	 3.7	 คุณสมบัติในการติดตั้ง	(Installation	Qualification)	หมายถึง

การพิสูจน์ด้วยเอกสารเพื่อแสดงว่าการติดตั้งการทดสอบการใช้งานและ	

สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	 เป็นไปตามที่ได้ออกแบบและก�าหนดไว้และ	

มีการเชื่อมกับระบบอย่างถูกต้องโดยเอกสารที่เกี่ยวข้องควรประกอบด้วย

	 (1)	 แบบและเอกสารทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง

	 (2)	 ข้อมูลการจัดเตรียมอาคาร/พื้นที่เพ่ือให้เหมาะสมกับการติดต้ัง

เครื่องมือแพทย์

	 (3)		 ผังการไหลของกระบวนการและสาธารณูปโภค

	 (4)		 ผังการเดินท่อและอุปกรณ์

	 (5)		 ข้อก�าหนดของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

	 (6)		 แบบของผู้ผลิตการบ�ารุงรักษาเครื่องมือและคู่มือการใช้งาน
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	 (7)		 รายการอะไหล่และอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องมือแพทย์

	 (8)		 ก�าหนดการบ�ารุงรักษาและสอบเทียบ

	 3.9	 เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง	(High	Risk	Medical	Device)	

หมายถึงเป็นเครื่องมือช่วยชีวิต	 เครื่องช่วยฟื้นชีพ	 เฝ้าระวังภาวะวิกฤตและ

เครื่องมืออื่นๆ	 ที่	 ถ้าเสียหรือใช้ผิดจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงแก่ผู้ป่วยหรือ	

ผู้ใช้

	 3.10	เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงกลาง	 (Medium	 Risk	Medical	

Device)	 หมายถึงระดับความเสี่ยงกลางคือ	 เคร่ืองมือตรวจวินิจฉัยมีผลวัดที	่

ไม่ได้มาตรฐาน	หรอืการใช้ผดิวธิ	ีมผีลวดัทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	ช�ารดุหรอืไม่สามารถ

ใช้ได้เนือ่งจากการส่งซ่อมและไม่มเีครือ่งมอืทดแทนจะมผีลอย่างมนียัส�าคญัต่อ

การดูแลผู้ป่วย	แต่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงโดยตรง

	 3.11	 เครื่องมือแพทย์ที่มีความเส่ียงพื้นฐาน	 (Low	 Risk	 Medical	

Device)	 หมายถึงเครื่องมือสนับสนุนอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องและมีความเส่ียงตาม

ลักษณะการใช้งาน	ที่ผู้ผลิตก�าหนด

	 3.12	ผลอันไม่พึงประสงค์	(Adverse	Effect)	หมายถึงผลกระทบจาก

เครื่องมือแพทย์ท่ีมีหรืออาจจะมีต่อร่างกายหรือสุขภาพของมนุษย์จนส่งผลให้

ร่างกายอ่อนแอหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ังในกรณีต่อผู้ใช้งานและผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการใช้งานเครื่องมือแพทย์นั้น

	 3.13	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	(Adverse	Event)	หมายถึงเหตุการณ์

หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆที่แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของเครื่องมือแพทย์หรือที่

เกี่ยวข้องกับผลที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้งานเครื่องมือแพทย์นั้นๆ

	 3.14	อาคารสถานที่	 (Premises)	 หมายถึงสถานที่ที่ใช้ในการด�าเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ในการท�าความสะอาด	 ซ่อมและบ�ารุง

รักษา	ทดสอบ	สอบเทียบรวมทั้งการจัดเก็บเครื่องมือแพทย์และอื่นๆ
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	 3.15	เครื่องมือแพทย์ที่มีก�าลัง	 (Active	Medical	Device)	หมายถึง

เครือ่งมอืแพทย์ใดๆซึง่การท�างานต้องใช้แหล่งพลงังานไฟฟ้าหรอืแหล่งพลงังาน

อื่นที่ไม่ใช่พลังงานก�าเนิดขึ้นโดยตรงจากร่างกายมนุษย์หรือแรงโน้มถ่วงและ	

ซึง่สามารถท�างานได้โดยการแปลงพลงังานเหล่านีเ้ครือ่งมอืแพทย์ทีม่จีดุมุง่หมาย

ให้ส่งผ่านพลังงานสารหรือองค์ประกอบอ่ืนๆระหว่างเครื่องมือแพทย์ที่มีก�าลัง

กบัผูป่้วยโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�าคญัใดๆไม่ถอืว่าเป็นเครือ่งมอืแพทย์

ที่มีก�าลัง

	 3.16	การเรียกคืน	 (Recall)	 คือ	 กระบวนการในการแจ้งหน่วยงาน	

ผู้รับบริการ	 เพื่อขอรับเครื่องมือแพทย์กลับสู่ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์	 อันเนื่อง	

มาจากมีการตรวจพบข้อบกพร่องในการให้บริการ	 เช่น	 เครื่องมือแพทย์ได้รับ

การทดสอบหรือสอบเทียบ	 โดยเครื่องมือมาตรฐานที่เลยก�าหนดส่งสอบเทียบ	

ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้	 ความปลอดภัยในการใช้	 และความเป็นมาตรฐาน

ของเครื่องมือแพทย์	
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4. องค์กร (Organization) โรงพยำบำลจะต้อง

	 4.1	 ก�าหนดโครงสร้างขององค์กรพร้อมทัง้จัดท�าแผนผงัโครงสร้างและ

ระบคุวามรบัผดิชอบอ�านาจหน้าทีแ่ละความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของบคุลากรที่

ส�าคัญทั้งหมด

	 4.2	 ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบพร้อมค�าบรรยายลกัษณะงาน

ที่เป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับทุกระดับต�าแหน่งขององค์กรที่เก่ียวข้องกับ	

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 4.3	 ม่ันใจว่าบุคลากรท้ังด้านการบริหารและด้านวิชาการมีอ�านาจ

หน้าที่และทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน

	 4.4	 จดัท�าและรกัษาไว้ซึง่ระบบการจดัการทีส่อดคล้องตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท่ีดีในการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลรวมทั้ง

กระบวนการชี้บ่งและแก้ไขการเบี่ยงเบนไปจากระบบการจัดการที่ก�าหนดไว้

ส่วนที่ 2

องค์กรและระบบกำรจัดกำร

Organization and regulatory compliance 
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลจะต้องจัดท�าผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงผังการบังคับ

บัญชาตามสายงานโดยต้องครอบคลุมต�าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

งานตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการจดัท�าเคร่ืองมอืแพทย์โดยพจิารณาตาม

สายการบังคับบัญชารวมทั้งจะต้อง

	 -	 จัดท�า	 Job	 description	 และ	 Job	 specification	 ที่ระบุหน้าที่	

ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งหลักที่เกี่ยวข้องกับ	

ศูนย์เครื่องมือแพทย์	 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งบุคลากรด้านการบริหาร	

ด้านวิชาการและปฏิบัติการ

	 -	 ต�าแหน่งหลัก	 ที่จะต้องระบุเช่นผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอ�านาจ

หน้าทีผู่แ้ทนฝ่ายบริหารหวัหน้าศนูย์เครือ่งมอืแพทย์และทมีงานท่ีเกีย่วข้องกบั

ระบบ

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เช่น

	 •	 ผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงผังการบังคับบัญชาตามสายงาน

	 •		ใบพรรณนาลักษณะงาน	 (Job	 description)	 ของบุคลากรท่ี	

	 	 รับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบทั้งหมด

	 •		work	instruction

	 •		คุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละต�าแหน่ง	(Job	specification)
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5. ทั่วไป (General) โรงพยำบำลจะต้องด�ำเนินกำร

 ดังต่อไปนี้

	 5.1.	จัดท�าเป็นเอกสารเพื่อน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์รวมท้ังรักษาไว้ซ่ึงความ

สอดคล้องกับข้อก�าหนดของหลักเกณฑ์

	 5.2.	ก�าหนดกระบวนการทีจ่�าเป็นส�าหรับระบบการจัดการท่ีสอดคล้อง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์ตลอดจน	

การน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดและประเภทโดยไม่ค�านึง

ถึงรูปแบบหรือขนาดขององค์กร

	 5.3.	จัดท�าล�าดบัขัน้ตอนความเชือ่มโยงของกระบวนการ	(Flowchart)	

	 5.4.	ก�าหนดเกณฑ์ตัดสินและวิธีการที่จ�าเป็นที่ท�าให้มั่นใจว่าทั้ง	

การปฏิบัติงานและการควบคุมกระบวนการมีประสิทธิผล

	 5.5.	มทีรพัยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่�าเป็นพร้อมใช้งาน

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเฝ้าระวังกระบวนการ

	 5.6.	เฝ้าระวังตรวจวัดและวิเคราะห์กระบวนการ

	 5.7.	น�าวิธกีารทีจ่�าเป็นไปปฏบัิตเิพ่ือให้บรรลผุลตามทีว่างแผนไว้และ

คงรักษาไว้ซึ่งความประสิทธิผลของกระบวนการ

	 5.8.	บริหารจัดการกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ	

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 5.9.	ช้ีบ่งและควบคมุกระบวนการท่ีมกีารจัดจ้างภายนอก	(Outsourced	

processes)	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ด	ี

ในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลจะต้องอธิบายขอบข่ายของระบบงานขั้นตอนการท�างาน

และความสมัพนัธ์ของกระบวนการต่างๆและอ้างองิไปยงัขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	

ที่เก่ียวข้องในเอกสารคู ่มือคุณภาพหรือเอกสารในรูปแบบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	

พร้อมทั้งชี้บ่งกระบวนการที่เกี่ยวข้องดังนี้

	 -	 ก�าหนดกระบวนการและล�าดบัข้ันตอนการจดัท�าระบบก�าหนดล�าดับ

ขัน้ตอนและความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการพร้อมก�าหนดเกณฑ์วธิกีารและ

ระยะเวลาแล้วเสร็จซึ่งอาจจัดท�าในรูปแบบของผังกระบวนการ	 (Business	

Flowchart)			

	 -	 จดัสรรทรัพยากรท่ีจ�าเป็นจดัหางบประมาณและมอบหมายผูร้บัผดิชอบ

	 -	 ติดตามการด�าเนินงานเป็นระยะและน�าผลการด�าเนินงานในแต่ละ

ขั้นตอนมาพิจารณาทบทวนและด�าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด�าเนินการเป็นไป

ตามแผนในกรณทีีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้ตามแผนอาจพจิารณาปรบัปรงุแผน

มอบหมายงานและก�าหนดกรอบเวลาตามความเหมาะสมคู่มือการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 -	 กรณีที่มีการจัดจ้างภายนอก	 (Outsourced	 processes)	 ต้องมี	

การช้ีบ่งและควบคมุกระบวนการท่ีมกีารเพือ่ให้มกีารควบคมุการปฏบิตังิานของ

ผู้รับจ้างช่วงเป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�า

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เช่น

	 •	 เอกสารคู่มือคุณภาพและขั้นตอนการด�าเนินงาน	(SOP)	

	 •	 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและคัดเลือกผู้รับจ้างช่วง	(Outsourced)	

	 	 หนังสือแต่งตั้งทีมงานและผู้รับผิดชอบ
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6. กำรจัดกำรด้ำนเอกสำร (Documentation) 

	 6.1	 โรงพยาบาลจะต้องจัดท�าและรักษาไว้ซ่ึงคู่มือการด�าเนินงาน	

ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เคร่ืองมือแพทย์	

ซึ่งต้องรวมถึงเอกสารต่างๆดังต่อไปนี้

	 (1)	 ความเป็นมาและภาระหน้าทีข่องศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ภาระหน้าที่

ของผู้ปฏิบัติงานความสอดคล้องกับข้อก�าหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดี	

ในการจดัท�าศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ตลอดจนถงึกจิกรรมหรอืกระบวนการทีม่กีาร

จัดจ้างภายนอก

	 (2)	 ขอบข่ายของระบบการจัดการท่ีสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และ	

วิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์รวมถึงรายละเอียดและเหตุผล	

ที่เหมาะสมในการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามและ/หรือไม่มีการน�ามาประยุกต์ใช้

	 (3)	 ข้ันตอนการด�าเนินงานท่ีจ�าเป็นของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี	

ในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์และที่อ้างอิงถึง

	 (4)	 เอกสารที่จ�าเป็นของผู้ปฏิบัติ	 ในการท�าให้มั่นใจว่าได้มีการ

วางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับ	

หลักเกณฑ์อย่างมีประสิทธิผล

	 (5)	 บันทึกท่ีจ�าเป็นของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์

เครื่องมือแพทย์

	 (6)	 ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิ

	 	 (ก)	 อาคารสถานที่ที่ด�าเนินกิจกรรม

	 	 (ข)		บุคลากรที่ด�าเนินกิจกรรม

	 	 (ค)		การตรวจสอบและรับรองเครื่องมือแพทย์ว่ามีคุณสมบัต	ิ

	 	 	 	 เป็นไปตามที่ก�าหนด
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลจะต้องจัดท�าและรักษาไว้ซ่ึงขั้นตอนการด�าเนินงาน		
(Procedure)	 ท่ีสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์	
เคร่ืองมือแพทย์โดยสามารถจัดท�าในรูปแบบคู่มือคุณภาพหรือในรูปแบบอื่น	
ซึ่งต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ด	ี
ในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์
	 (1)	 ความเป็นมาและภาระหน้าทีข่องศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ภาระหน้าที่
ของผูป้ฏบิติัความสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการ
จดัท�าศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ตลอดจนถึงกจิกรรมหรือกระบวนการทีม่กีารจดัจ้าง
ภายนอก
	 (2)	 ขอบข่ายของระบบการจัดการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และ	
วิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์รวมถึงรายละเอียดและเหตุผล	
ที่เหมาะสมในการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามและ/หรือไม่มีการน�ามาประยุกต์ใช้
	 (3)	 ขั้นตอนการด�าเนินงานที่จ�าเป็นของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี	
ในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์และที่อ้างอิงถึง
	 (4)	 เอกสารทีจ่�าเป็นของผูป้ฏบิติัในการท�าให้มัน่ใจว่าได้มกีารวางแผน
การปฏิบัติงานและการควบคุมกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
อย่างมีประสิทธิผล
	 (5)	 บันทึกที่จ�าเป็นของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
	 (6)	 ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	เช่น
															 (ก)	อาคารสถานที่ที่ด�าเนินกิจกรรม
															 (ข)	บุคลากรที่ด�าเนินกิจกรรม
															 (ค)	การตรวจสอบและรับรองเครื่องมือแพทย์ว่ามีคุณสมบัติ
	 	 	 เป็นไปตามที่ก�าหนด
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	 6.2	 โรงพยาบาลต้องจัดท�าและรักษาไว้ซ่ึงแฟ้มข้อมูลของเคร่ืองมือ

แพทย์แต่ละชนิดประกอบด้วยเอกสารต่างๆที่อธิบายถึง

	 	 (1)	 ข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติในการติดตั้ง	(ถ้ามี)	

	 	 (2)	 กระบวนการในการจัดการเครื่องมือแพทย์ที่สมบูรณ์รวมถึง

การติดตั้งและบริการ	(ถ้ามี)	

	 	 (3)	 กระบวนการในการปฏบิตังิานด้านเครือ่งมอืแพทย์ทกุกระบวนงาน

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาล	ต้องจดัท�าและรกัษาไว้ซึง่แฟ้มข้อมลูของเคร่ืองมอืแพทย์
แต่ละชนดิประกอบด้วยเอกสารต่างๆท่ีอธบิายถงึข้อก�าหนดของผลติภณัฑ์และ
คณุสมบตัใินการตดิตัง้	(ถ้าม)ี	ได้แก่คูม่อืการใช้งานและการติดต้ังประจ�าเคร่ือง
มือแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่จะติดมากับตัวเครื่องเม่ือมีการส่งมอบอย่างไรก็ตามโรง
พยาบาลจะต้องมี
	 -	 คู ่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ดีในการจัดการ	
เครื่องมือแพทย์

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	เช่น

	 •	 เอกสารคู่มือคุณภาพและขั้นตอนการด�าเนินงาน	(SOP)	

	 •	 เอกสารการจดทะเบียนอนุญาต

	 •		เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือแพทย์ที่อยู่ในขอบข่ายที่ขอ	

	 	 การรับรองศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
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	 -	 การท�าส�าเนาหรือเก็บฉบับจริงไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิงกรณีเกิด	
ปัญหาและใช้ในการอ้างอิงการท�างานของพนักงานที่เกี่ยวข้องในการจ�าหน่าย
และติดตั้ง
	 -	 กระบวนการในการจัดการเครื่องมือแพทย์ที่สมบูรณ์และรวมถึง	
การติดตั้งและบริการ	 (ถ้ามี)	 ได้แก่เอกสารที่แสดงถึงข้ันตอนท่ีส�าคัญในการ	
กระบวนการจัดการเคร่ืองมือแพทย์เน่ืองจากในบางกรณีมีผู้เกี่ยวข้องจาก
ภายนอกที่มาช่วยในการติดตั้งการทดสอบ	การสอบเทียบและการบ�ารุงรักษา
เป็นต้นหากมีการจดัท�าเอกสารท่ีอธบิายถึงกระบวนการในการจดัการเครือ่งมอื
แพทย์ที่สมบูรณ์จะท�าให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารขัน้ตอนการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการหมนุเวียน
ใช้งานเครื่องมือแพทย์	(Documented	procedures)	
	 •	 คู่มือการใช้งานประจ�าเครื่องมือแพทย์
	 •	 เอกสารการทดสอบ	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
	 •	 เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในขอบข่ายที่ขอ
	 	 การรับรอง

7. กำรควบคุมเอกสำร (Document control) 

	 7.1	ศูนย์เครื่องมือแพทย์จะต้อง

	 	 (1)	 ควบคุมเอกสารที่จ�าเป็นของระบบการจัดการที่สอดคล้อง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดการเครื่องมือแพทย์

	 	 (2)	 จัดท�าเอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานในการควบคุมเอกสาร
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์จะต้องจดัท�าขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	(Procedure)	
เกี่ยวกับการควบคุมเอกสารไว้	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 (Documented		
procedure)	โดยมีการระบุ
	 -	 โครงสร้างเอกสารให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯการจัดท�าเอกสาร
ประกอบด้วยเอกสารประเภทต่างๆได้แก่คู่มือคุณภาพข้ันตอนการปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุนอื่นๆเช่นฟอร์มผังโครงสร้างองค์กร
เอกสารก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	 (Job	 Description)	 เอกสารก�าหนด
คุณสมบัติต�าแหน่งงาน	(Job	Specification)	และทะเบียนผู้ขาย	(Approved	
Supplier	 List)	 เป็นต้นในการจัดท�าเอกสารองค์กรควรก�าหนดรูปแบบและ
เนื้อหาตามความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานขององค์กรเอง
	 -	 การจัดท�าเอกสารเอกสารต้องมีความถูกต้องมีความชัดเจนเข้าใจ
ง่ายกระชับแต่ไม่ขาดความสมบูรณ์และสามารถชี้บ่งได้โดยสะดวกโดยอาจยึด
หลัก	4C	คือ	Correct	(ถูกต้อง)	Complete	(สมบูรณ์)	Clear	(ชัดเจน)	และ	
Concise	(กระชับ)
	 -	 การควบคุมเอกสารประกอบด้วยการจัดท�าแก้ไขยกเลิกการแสดง
สถานการณ์ถือครองการแจกจ่าย	และเรียกคืนการจัดเก็บและท�าลายเอกสาร
	 -	 การควบคุมต้องรวมถึงเอกสารที่ได้มาจากภายนอกที่องค์กร
พจิารณาแล้วว่ามคีวามจ�าเป็นส�าหรบัการวางแผนและการด�าเนนิงานต้องได้รบั
การชี้บ่งสถานะและควรควบคุมการแจกจ่าย
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเรื่องการควบคุมเอกสาร	
	 	 (Documented	procedure)	
	 •	 วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการก�าหนดรหัสเอกสาร
	 •	 แบบฟอร์มบันทึกที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเอกสารเช่นใบขอจัดท�า	
	 	 แก้ไขและยกเลิกเอกสาร,	 ทะเบียนผู้ถือครองเอกสาร,	 ใบน�าส่ง	
	 	 เอกสาร,	ทะเบียนเอกสาร	(Master	list	of	document)	
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	 7.2	 เอกสารทัง้หมดต้องได้รบัการจดัเตรยีมอนมุตัลิงนามและลงวนัที่

โดยผู้ที่มีอ�านาจ

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 เอกสารทั้งหมดที่จัดท�าขึ้นต้องได้รับการจัดเตรียมอนุมัติลงนามและ
ลงวันที่โดยผู้ที่มีอ�านาจโดย
	 -	 มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารให้เป็นปัจจุบันโดยควรท�าการ
ทบทวนอย่างน้อยทุกๆ	3	ปี
	 -	 มีการอนุมัติเอกสารก่อนน�าไปใช้งาน

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเรื่องการควบคุมเอกสาร	
	 	 (Documented	procedure)	
	 •	แบบฟอร์มบนัทกึทีเ่กีย่วข้องในการควบคุมเอกสารเช่นเอกสารรับรอง	
	 	 การทดสอบ	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	เป็นต้น

	 การเปลีย่นแปลงแก้ไขเอกสารรวมถึงการทบทวนและอนมุติัต้องด�าเนนิ
การโดยผู้ที่มีอ�านาจตามที่ก�าหนดไว้ในขั้นตอนการด�าเนินงานในกรณีที่เป็น
บคุคลอืน่ต้องได้รบัการมอบหมายอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้รหิารสงูสดุ
ของศูนย์เครื่องมือแพทย์และบุคคลนั้นต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเดิมได้

	 7.3	 โรงพยาบาลต้องมีการมอบหมายอย่างเหมาะสมเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงผู้ที่มีอ�านาจในการด�าเนินการตามข้อ	7.2	
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 7.4	 เมื่อมีการแก้ไขเอกสารต้องมีระบบควบคุมเพื่อป้องกันการน�า

เอกสารที่ล้าสมัยไปใช้โดยไม่ตั้งใจ

	 เมื่อมีการแก้ไขเอกสารต้องมีระบบการควบคุมเพ่ือป้องกันการน�า
เอกสารที่ล้าสมัยไปใช้โดยไม่ตั้งใจโดย
	 -		มีการแสดงสถานะปัจจุบันของเอกสารและรายละเอียดของการ
แก้ไข
	 -		มีการแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องณจุดปฏิบัติงาน
	 -		มีการระบุและการป้องกันการน�าเอกสารล้าสมัยไปใช้งาน
	 -		ต้องมัน่ใจว่าเอกสารภายนอกทีอ้่างองิใช้งานได้ถูกปรับปรุงให้ทันสมยั
อยู่เสมอเมื่อเอกสารภายนอกนั้นๆ	มีการ	update	

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเรื่องการควบคุมเอกสาร	
	 	 (Documented	procedure)	
	 •	 แบบฟอร์มบันทึกที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเอกสารเช่นใบขอจัดท�า	
	 	 แก้ไขและยกเลกิเอกสาร,	ทะเบยีนผูถ้อืครองเอกสารใบน�าส่งเอกสาร	
	 	 แบบขออนุมัติท�าลายเอกสารล้าสมัย	เป็นต้น

	 7.5	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 	 (1)	 จดัท�าและรกัษาไว้ซึง่บันทกึของระบบการจัดการทีส่อดคล้อง

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการจดัการเคร่ืองมอืแพทย์ในลักษณะท่ีอ่านได้

ชัดเจนสามารถชี้บ่งและค้นหาได้ง่าย
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 	 (2)	 จัดท�าเอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเพื่อระบุการควบคุม	

ที่จ�าเป็นส�าหรับการชี้บ่งการจัดเก็บการป้องกันการค้นหาได้ช่วงระยะเวลา	

การจัดเก็บและการท�าลายบันทึก

	 	 (3)	 เก็บรักษาบันทึกท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ตามช่วงเวลา	

โดยค�านึงถึง

	 	 	 (ก)	 ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย์ของ	

	 	 	 	 โรงพยาบาลได้ก�าหนดไว้หรือ

	 	 	 (ข)	 ย้อนหลัง	 3	 ปีนับจากวันที่ที่เครื่องมือแพทย์ถูกน�า	

	 	 	 	 ออกมาใช้งาน	หรือ

	 	 	 (ค)		ตามอบุตักิารณ์ทีเ่คยเกดิขึน้ของโรงพยาบาล	เพือ่สบืค้นได้

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องจัดท�าขั้นตอนการ	
ด�าเนินงาน	 (Procedure)	 เกี่ยวกับการควบคุมบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	
(Documented	procedure)	เพื่อควบคุมบันทึกการท�างานซึ่งต้องครอบคลุม
ถึงการช้ีบ่งการจัดเก็บการป้องกันการน�ามาใช้การก�าหนดอายุการจัดเก็บและ
ขั้นตอนการอนุมัติการท�าลายโดย
	 -	 ลักษณะของบันทึกต้องอ่านได้ง่ายมีการชี้บ่งไว้อย่างชัดเจนและ	
น�ามาใช้ได้สะดวก
	 -	 มกีารก�าหนดอายกุารจดัเกบ็บนัทกึทีเ่กีย่วกบัเคร่ืองมอืแพทย์ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการจัดการเครื่องมือแพทย์โดยให้ยึดตาม	
(ก)	ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลได้ก�าหนด
ไว้หรอื	(ข)	ย้อนหลงั	3	ปีนับจากวันท่ีท่ีเครือ่งมอืแพทย์ถกูน�าออกมาใช้งาน	หรอื	
(ค)	ตามอุบัติการณ์ที่เคยเกิดขึ้นของโรงพยาบาล	เพื่อสืบค้นได้
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	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเรื่องการควบคุมบันทึก	
	 	 (Documented	procedure)	
	 •	 ทะเบยีนบนัทกึ	(Master	list	form)	ทีป่ระกอบด้วยรหสัเอกสารชือ่	
	 	 บันทึกสถานที่จัดเก็บผู้รับผิดชอบระยะเวลาการเก็บรักษาเป็นต้น

8. โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับกำรจัดกำร

 (Software Application for Management)

	 โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับการจัดการ	 (Software	 Application)	

โรงพยาบาลจะต้องด�าเนินการ	ดังนี้

	 8.1	 จัดหาโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ

สารสนเทศ	(IT	Infrastructure	)	ของโรงพยาบาล	เพือ่ใช้ส�าหรับบริหารจัดการ

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	

	 8.2	 จัดท�าแผนและขั้นตอนการส�ารองข้อมูล	(Backup)	เพื่อป้องกัน

ข้อมูลสูญหาย	 โดยก�าหนดระยะเวลาในการส�ารองข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ	 และ

ต้องด�าเนินการทดสอบกู้คืนระบบและฐานข้อมูลอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 8.3	 จัดท�าแผนเตรียมความพร้อมและขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินให้สามารถกู้คืนระบบกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 -	 จัดหาโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สารสนเทศ	(IT	Infrastructure)	ของโรงพยาบาล	เพื่อใช้ส�าหรับบริหารจัดการ
ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาล	โดยควรมฟัีงก์ชัน่การท�างานอย่างน้อย	ดงันี	้
ระบบการจัดการผู้ใช้งาน	 ระบบการจัดการครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์	 ระบบ
ส�ารองอะไหล่	 ระบบการซ่อม-บ�ารุงรักษา	 ระบบการจัดการ	 ส�ารอง	 ยืม-คืน
เครื่องมือแพทย์	และระบบรายงานผล
	 -	 ก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการก�าหนดแผนและจัดท�าขัน้ตอนการส�ารอง
ข้อมูล	 (Backup)	 แผนทดสอบการกู้คืนระบบ	 และแผนเตรียมความพร้อม		
ขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 -		ค�าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
	 -	 แผนและขั้นตอนการส�ารองข้อมูล	(Backup)
	 -	 แผนเตรียมความพร้อมและขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบกรณ	ี
	 	 เกิดเหตุฉุกเฉิน
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9.

ส่วนที่ 3

กำรก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

(Establishment responsibilities)

 ควำมรับผิดชอบและอ�ำนำจหน้ำที่ 

 (Responsibilities and authorities) 

	 โรงพยาบาลจะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 9.1	 จัดท�าเป็นเอกสารและมีการสื่อสารภายในองค์กร

	 9.2	 ก�าหนดบรบิทและสายงานของบคุลากรทัง้หมดทีท่�าหน้าทีใ่นการ

จัดการปฏิบัติงานและทวนสอบงานที่มีผลต่อคุณภาพความปลอดภัยและ

สมรรถนะของเครื่องมือแพทย์
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลจะต้องมีค�าสั่งแต่งตั้งโครงสร้างและระบุอ�านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากรหลัก	เช่น	หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพผู้แทนฝ่าย
บริหารหัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ารุงบุคลากรซ่อมบ�ารุง	
เป็นต้น	 โดยระบุรายละเอียดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร	
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 -	 ผู้อ�านวยการมีหน้าท่ีก�าหนดนโยบายเป้าหมายควบคุมและติดตาม
การด�าเนินงานต่างๆของศูนย์เครื่องมือรวมท้ังให้การสนับสนุนทางด้าน	
งบประมาณและทรัพยากรที่จ�าเป็นในการด�าเนินระบบ
	 -	 หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์	 มีหน้าที่บริหารจัดการวางแผน	
การจัดการตรวจสอบระบบและควบคุมการให้บริการตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล	และรายงาน
	 -	 ผู้แทนฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีด�าเนินการเพ่ือน�าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีด่ใีนการจดัท�าศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ไปปฏบิตัแิละรกัษาระบบไว้รายงานผลการ
ด�าเนินงานระบบต่อฝ่ายบริหารเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท�างาน
จัดให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรท่ัวท้ังองค์กรตระหนักถึงการน�าหลักเกณฑ์ฯไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรและมีอ�านาจในการพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลแก้ไข/ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให้
สอดคล้องกับกระบวนงานของศูนย์เครื่องมือแพทย์มีการระบุบริบทและสาย
งานบงัคบับญัชาของแต่ละต�าแหน่งข้างต้นเช่นต�าแหน่งนีร้บัค�าสัง่จากใครและ
สั่งการใครเป็นต้น
	 -	 บุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์มีหน้าท่ีด�าเนินการเพื่อน�าหลักเกณฑ์
และวธิกีารทีด่ใีนการจดัท�าศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ไปปฏบิตัใินการบ�ารงุรกัษา	ซ่อม	
ทดสอบ	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์รายงานผลการด�าเนินงาน
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	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารคู่มือคุณภาพ
	 •	 ผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงผังการบังคับบัญชาตามสายงาน
	 •		ใบพรรณนาลักษณะงาน	 (Job	 Description)	 ของบุคคลากรที	่
	 	 รับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบทั้งหมด
	 •	 คุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละต�าแหน่ง	(Job	specification)	

10. ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งจำกฝ่ำยบริหำร

 (Designated person) 

	 โรงพยาบาลจะต้องแต่งตั้งผู ้แทนฝ่ายบริหารและต้องก�าหนดให้มี

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง-น้อย	ดังนี้

	 10.1	มรีะบบการจดัการทีส่อดคล้องตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีน

การจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์ได้ถูกจัดท�าน�าไปปฏิบัติและคงรักษาไว้

	 10.2	มีการรายงานผู้บริหารสูงสุดในเร่ืองประสิทธิผลการด�าเนินงาน

ของระบบการจัดการท่ีสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�า

ศูนย์เครือ่งมือแพทย์รวมถงึการชีบ่้งข้อแก้ไขการเบีย่งเบนไปจากหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์ที่ได้ก�าหนดไว้

	 10.3	 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กรและตลอด	

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 มีความตระหนักในการด�าเนินการให้สอดคล้องต่อ	

หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการจดัท�าศนูย์เครือ่งมอืแพทย์และกฎระเบยีบอืน่ๆ

ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการตัดสินใจในระดับผู้บริหารสูงสุด
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 -	 ผู้บริหารระดับสูงจะต้องพิจารณาและแต่งต้ังตัวแทนฝ่ายบริหารที่
ท�าหน้าทีจ่ดัท�าเอกสารทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิงานเพ่ือให้สอดคล้องตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์
	 -	 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร	(ผู้แทนฝ่ายบริหาร)	เป็นบุคคล
ที่มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามระบบการจัดการและรายงานผู้บริหารระดับสูง
พร้อมทั้งส่งเสริมบุคลากรท่ัวท้ังองค์กรให้ตระหนักในการด�าเนินการให้
สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ฯโดยมกีระบวนการในการสือ่สารข้อมลูภายในองค์กร
โดยวิธีการที่เหมาะสม	 เช่น	 การประชุมการติดประกาศการกระจายเสียง	
การเวียนหนังสือเป็นต้น
	 -	 ผูแ้ทนฝ่ายบรหิารอาจรบัผดิชอบประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์	 และวิธีการท่ีดีในการจัดท�าศูนย์เคร่ืองมือ
แพทย์
	 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้แทนฝ่ายบริหาร
	 -	 มีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้อย่าง	
	 	 ราบรื่น
	 -	 มีภาวะผู้น�าและให้ค�าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้
	 -	 มีความตั้งใจจริงและมีความอดทน
	 -	 มีความสามารถในการผลักดันให้การด�าเนินกิจกรรมในเรื่องต่างๆ	
	 	 ให้บรรลุผลได้ด้วยดี
	 -	 สามารถจัดสรรเวลาในการก�ากับดูแลงานในระบบได้
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 หนังสือการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร
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	 จะต้องด�าเนินการ	ดังนี้
	 11.1	 ทบทวนระบบการบรหิารจดัการทีส่อดคล้องตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์อย่างน้อยปีละ	1	ครั้งเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ	 พร้อมใช้	 ได้มาตรฐานและปลอดภัยกับผู้ใช้และ
ประชาชนที่มารับบริการ
	 11.2	 มีการทบทวนครอบคลุมถึงผลการประเมินความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
	 11.3	 จัดเก็บบันทึกผลการทบทวนของฝ่ายบริหาร

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 มกีารก�าหนดความถีใ่นการทบทวนระบบการบริหารจัดการโดยด�าเนนิ
การประชมุทบทวนตามช่วงเวลาทีก่�าหนดเพือ่พิจารณาความเหมาะสมพอเพียง
และมีประสิทธิผลสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการจัดท�าศูนย์
เคร่ืองมอืแพทย์อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้เพ่ือประเมนิความสอดคล้องในการจดัท�า
ระบบโอกาสในการปรับปรุงและความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบ
	 -	 องค์ประกอบในการประชุมทบทวนระบบการริหารจัดการต้อง
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีอ�านาจในการสั่งการมอบหมายงานและมี
อ�านาจในการตัดสินใจท้ังด้านงบประมาณผู้แทนฝ่ายบริหารและทีมงานที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินระบบ
	 -	 การด�าเนินการประชุมทบทวนต้องก�าหนดวาระที่ชัดเจนระหว่าง	
การประชมุอาจมกีารพจิารณาและตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ	ซึง่ต้องมกีารมอบหมาย

11. กำรทบทวนระบบกำรบริหำรจัดกำร

 (Management review) 
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ผู้รับผิดชอบด�าเนินการก�าหนดเวลาแล้วเสร็จและวิธีการในการติดตามผลด้วย
ผลการทบทวนต้องน�าไปสู่การตดัสนิใจและด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องการปรบัปรงุ
ประสิทธิผลของกระบวนการท�างานการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้
บริการ
	 -	 ผลการประชุมทบทวนระบบการบริหารจัดการ	 ต้องมีการจัดท�า	
เป็นบันทึกรายงานการประชุมทบทวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่น	 รายงาน	
การประชุมเป็นต้นเพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด�าเนินงานสืบเนื่องจาก
การประชุมและเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 ก�าหนดการและวาระการประชุมและรายชื่อผู้เข้าประชุม
	 •	 เอกสารหลกัฐานข้อมลูและเอกสารต่างๆเพือ่ประกอบการพจิารณา
จากผู้แทนฝ่ายบริหารและแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
	 •	 รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารท่ีมีรายละเอียด	
การมอบหมายสั่งการก�าหนดผู้รับผิดชอบและก�าหนดแล้วเสร็จ
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12. หัวข้อกำรทบทวน (Review input) 

	 การทบทวนของฝ่ายบริหารจะต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้เป็น

อย่างน้อย

	 12.1	 ผลที่ได้จากการตรวจติดตามภายในและการตรวจประเมินจาก

หน่วยงานภายนอก	(ถ้ามี)	

	 12.2	 ข้อร้องเรียนและข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานผู้รับบริการจาก

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 12.3	 รายงานผลการด�าเนินงานตามระบบการจัดการที่สอดคล้อง	

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 12.4	 กิจกรรมการตรวจติดตามและการเฝ้าระวังรวมถึงการปฏิบัติ	

การแก้ไขเพื่อการใช้งานการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการเรียกคืนและรายงาน	

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น

	 12.5		ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ

	 12.6		ข้อมูลป้อนกลับและค�าสั่งจากหน่วยงานที่มีอ�านาจก�ากับดูแล

	 12.7		สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

	 12.8		ติดตามผลจากการทบทวนของฝ่ายบริหารครั้งที่ผ่านมา

	 12.9		การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการจัดการท่ีสอดคล้อง

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 12.10		ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 การทบทวนของฝ่ายบริหารต้องมีการก�าหนดวาระการประชุม	
การเตรยีมการประชมุทกุหน่วยงานต้องเตรยีมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ
ตามระบบงานในความรับผิดชอบให้พร้อมการเตรียมข้อมูลเพ่ือการทบทวน	
เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมข้อมูลและ
เอกสารต่างๆเพือ่ประกอบการพจิารณาโดยผูแ้ทนฝ่ายบริหาร	(Management	
representative)	 เป็นผู้รวบรวมและน�าเสนอในที่ประชุมส�าหรับวาระการ
ประชุมต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
	 (1)	 ผลที่ได้จากการตรวจติดตามภายในและการตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก	 (ถ้ามี)	 ซึ่งผู้แทนฝ่ายบริหารต้องสรุปประเด็นที่พบผลการ
ด�าเนินการแก้ไขที่ผ่านมาและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขและมอบหมายผู้รับผิดชอบรวมถึงติดตามผลการ
ด�าเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ�้า
	 (2)	 ข้อร้องเรียนและข้อมูลป้อนกลับจากทุกหน่วยงานต้องได้รับ	
การน�าเสนอในท่ีประชมุเพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องรบัทราบของศนูย์เครือ่งมอืแพทย์กบั
ข้อร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา
	 (3)	 รายงานผลการด�าเนินงานตามระบบการบรหิารจดัการทีส่อดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์
	 (4)	 กิจกรรมการตรวจติดตามและการเฝ้าระวังรวมถึงการปฏิบัติการ
แก้ไขเพือ่การใช้งานเครือ่งมอืแพทย์	การให้ค�าปรึกษาแนะน�าการทดสอบ	และ
รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
	 (5)	 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลป้อนกลับจากผู ้ผลิตที่ได้มีการ
พิจารณาแล้วว่ามีผลกระทบต่อโรงพยาบาลทั้งในแง่บวกและลบต้องน�ามาแจ้ง
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
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	 (6)	 ข้อมลูป้อนกลบัและค�าสัง่จากกองวศิวกรรมการแพทย์และหน่วย
งานอื่นๆที่มีอ�านาจก�ากับดูแล
	 (7)	 สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน
	 (8)		การตดิตามผลจากการทบทวนคร้ังทีผ่่านมาางส�าหรับโรงพยาบาล
ในการด�าเนินการ
	 (9)	 การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการที่
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์
									(10)	 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น
	 •		ก�าหนดการและวาระการประชุมและรายชื่อผู้เข้าประชุม
	 •		เอกสารหลกัฐานข้อมลูและเอกสารต่างๆเพือ่ประกอบการพจิารณา
จากผู้แทนฝ่ายบริหารและแผนกต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

13. ผลที่ ได้จำกกำรทบทวน (Review Output) 

	 ผลท่ีได้จากการทบทวนของฝ่ายบรหิารจะต้องรวมถงึการตดัสนิใจและ

การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ

	 13.1	 การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันที่ต้องการ

	 13.2	ประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องตาม	

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 13.3	ทรัพยากรที่จ�าเป็น
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ผลทีไ่ด้จากการทบทวนของฝ่ายบรหิารต้องมกีารตดัสนิใจและด�าเนนิ
การเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการปรบัปรงุระบบงานการปรบัปรงุกระบวนการท�างาน
การมอบหมายงานการก�าหนดการติดตามผลการแก้ไขและป้องกันรวมถึงการ
จัดหางบประมาณและทรัพยากรที่จ�าเป็น
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 รายงานการประชมุทบทวนของฝ่ายบริหารท่ีมรีายละเอียดการมอบหมาย	
	 	 สั่งการก�าหนดผู้รับผิดชอบก�าหนดแล้วเสร็จและติดตามผล
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14.

ส่วนที่ 4

กำรบริหำรทรัพยำกร

(Resource management)

 บุคลำกร (Personnel) 

	 14.1	 บุคลากรหลกัทีร่บัผดิชอบในกจิกรรมทัง้ด้านบรหิารและปฏบิตัิ

การภายใต้ขอบข่ายของการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ

จัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรที่สนับสนุนทาง

เทคนคิต้องมีความสามารถและมคีวามรูใ้นวชิาชพีการศกึษาการฝึกอบรมทกัษะ

ความช�านาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม

	 14.2	 โรงพยาบาลต้องจดัให้มบุีคลากรทีม่คีวามสามารถตามทีก่�าหนด

และมีจ�านวนเพียงพอในการด�าเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานทั้งหมดในระบบ

เครื่องมือแพทย์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเคร่ืองมือแพทย์มีความเพียงพอ	 พร้อมใช้		

ได้มาตรฐาน	ปลอดภัยกับผู้ใช้และผู้มารับบริการ
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลต้องมกีารด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่าบุคลากรทีป่ฏบิติังาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องมีความรู้ความสามารถ
ทักษะและความช�านาญในวิชาชีพเพียงพอโดยเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก/
สรรหาและการฝึกอบรมตามความจ�าเป็น
	 ต้องก�าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคลากร	 (Job	 specification)	
แต่ละต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนสอดคล้องกับใบพรรณนาลักษณะงาน		
(Job	Description)	การปฏิบัติงานจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมั่นใจว่า
	 -	 ขั้นตอนการประกาศรับสมัครการคัดเลือกสรรหาบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ก�าหนดพร้อม
ประเมินความรู้ความสามารถก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
	 -	 มีการประเมินความเพียงพอของบุคลากรในแต่ละต�าแหน่งเพื่อให้
มั่นใจว่ามีจ�านวนบุคคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการก�าหนดอัตรา
ก�าลงัของเจ้าหน้าท่ีแต่ละต�าแหน่งอย่างชัดเจนเพือ่ให้มัน่ใจว่าเจ้าหน้าทีส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเร่ืองการสรรหาและฝึกอบรม
บุคลากร	(ถ้ามี)	
	 •	 ประวัติบุคลากรโดยมีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวสัญญาการจ้างงาน
หลักฐานการศึกษาหลักฐานฝึกอบรมและประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้อง
	 •	 ใบพรรณนาลักษณะงาน	 (Job	 description)	 ของบุคคลากรที่	
รับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบทั้งหมด
	 •	 คุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละต�าแหน่ง	(Job	specification)	
	 •	 เอกสาร/แบบฟอร์มบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการคัดเลือก
และสรรหาบคุลากรเช่นประกาศรบัสมัครใบสมคัรผลการประเมนิคดัเลือกและ
อื่นๆเป็นต้น
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลต้องก�าหนดความรู้ความสามารถท่ีจ�าเป็นส�าหรับบคุลากร
ในแต่ละต�าแหน่งรวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรได้รับการฝึกอบรมตาม
ความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานโดย
	 -	 ก�าหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรใหม่อาจจัดในรูปแบบการ
ปฐมนิเทศ	 (Orientation)	 การให้ศึกษาเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหา	
พี่เลี้ยงคอยประกบและการสอนงานโดยหัวหน้างาน	(On	the	Job	Training)	
และมีการประเมินความรู้ความสามารถก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริงเป็นต้น
	 -	 จดัท�าเป็นแผนการฝึกอบรมบคุลากรประจ�าปีโดยแผนการฝึกอบรม
อาจได้มาจากการส�ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละ
ต�าแหน่ง/แผนก	 (Training	 Survey)	 หรือได้จากข้อก�าหนดคุณสมบัติความ
สามารถที่ระบุไว้ในเอกสาร	Job	Specification	ของพนักงานแต่ละต�าแหน่ง
ส�าหรบัแผนการฝึกอบรมควรประกอบด้วยชือ่หลกัสตูรระยะเวลาการฝึกอบรวม
ก�าหนดวันเบื้องต้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรเป็นต้นซ่ึงแผนการฝึก
อบรมอาจครอบคลมุทัง้การฝึกอบรมภายใน	(Internal	training)	และการอบรม
ภายนอก	(External	training)	

15. กำรฝึกอบรมควำมสำมำรถและควำมตระหนัก

 (Training, competency and awareness) 

	 โรงพยาบาลจะต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 15.1	พิจารณาก�าหนดความสามารถที่จ�าเป็นส�าหรับบุคลากรหลัก

	 15.2	จัดให้มีการฝึกอบรมตามความจ�าเป็น

	 15.3	ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม

	 15.4	จัดเก็บบันทึกการศึกษาการฝึกอบรมทักษะและประสบการณ์
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	 -	 มกีารด�าเนนิการฝึกอบรมตามแผนทีก่�าหนดโดยการอบรมสามารถ
ท�าได้ทั้งในลักษณะการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานการสาธิต
การท�างานการอบรมในห้องเรียนหรือการฝึกปฏิบัติหน้างาน	 (On	 the	 Jon	
Training)	 หรือบางกรณีอาจให้ผู้ปฏิบัติงานน�าเอกสารไปศึกษาท�าความเข้าใจ
ด้วยตนเอง
	 -	 ควรมกีารระบุผูร้บัผดิชอบต้องท�าหน้าทีป่ระสานผูเ้ข้ารบัการอบรม
เช่นแจ้งก�าหนดการและสถานที่เป็นต้นและจัดเก็บหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตาม
ความจ�าเป็นเช่นข้อมูลการลงทะเบียนเอกสารประกอบการอบรมเป็นต้น
	 -	 มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งสามารถจัดท�าในรูปแบบการ
ทดสอบการสมัภาษณ์การก�าหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมและการประเมนิผล
การท�างานโดยหัวหน้างานขณะปฏิบัติงานจริง
	 -	 ผู้อบรมหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บหลักฐานและบันทึก	
การฝึกอบรมทีจ่�าเป็นเช่นหลกัฐานการจดัการฝึกอบรมประวตักิารฝึกอบรมของ
พนักงานผลการประเมินและใบรับรองการผ่านการอบรม	(ถ้ามี)
	 -	 การประเมินความสามารถของบุคลากรเพื่อการเฝ้าระวังความ
สามารถ	 (Monitoring)	 อาจใช้วิธีการประเมินตามที่ก�าหนดไว้ในขั้นตอน	
การด�าเนินงานหรือประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบใน	
Routine	work	
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเร่ืองการสรรหาและฝึกอบรม	
	 	 บุคลากร	(ถ้ามี)	
	 •		แผนการฝึกอบรมประจ�าปี
	 •		ประวตัเิอกสาร/	แบบฟอร์มบันทกึทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิการฝึก	
	 	 อบรมการฝึกอบรมบุคลากรท่ีระบุชื่อหลักสูตรวันที่ฝึกอบรมผล
	 	 การประเมินและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม	เป็นต้น
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16. สำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนเครือ่งมือช่ำงและสิง่แวดล้อม

 (Infrastructure and Tools)

	 16.1	 โรงพยาบาลจะต้องก�าหนดจดัให้มแีละรกัษาไว้ซ่ึงสาธารณูปโภค

พื้นฐานที่จ�าเป็นและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	 เพื่อให้บรรลุความสอดคล้องกับ

ข้อก�าหนดโดยด�าเนินการตามที่ปฏิบัติได้ซึ่งประกอบด้วย

	 	 (1)	 อาคารสถานท่ีท�างาน(District	Workshop)	และส่ิงอ�านวย

ความสะดวกทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ไฟฟ้า	ประปาระบบส่ือสารระบบก๊าซทางการแพทย์	

ห้องปรับอากาศและระบายอากาศระบบป้องกันอัคคีภัย	เป็นต้น

	 	 (2)		เครื่องมืออุปกรณ์การวัดและเครื่องมือทดสอบสอบเทียบ

	 	 (3)		การบริการสนับสนุนเช่นการขนส่งการติดต่อสื่อสาร

	 	 (4)		ก�าหนดเป็นพื้นที่ควบคุม

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลจะต้องก�าหนดและจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	
ที่เหมาะสมรวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามแผนงาน	
ที่ก�าหนดซึ่งประกอบด้วย
	 -	 โครงสร้างอาคารต้องได้รับการออกแบบที่มั่นคงแข็งแรงมีการแบ่ง
พื้นที่การปฏิบัติงานตามล�าดับขั้นตอน	 (one	 way)	 อาคารไม่มีรอยร้าวที่มี
ลักษณะเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารพื้นผนังเพดานเรียบท�าความ
สะอาดง่ายลักษณะอาคารสามารถมีการระบายอากาศดีสามารถควบคุม	
สภาพแวดล้อมการจดัเกบ็เครือ่งมอืแพทย์ได้ตามข้อก�าหนดของเคร่ืองมอืแพทย์
มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานมีระบบการป้องกันการปนเปื้อนจาก
ภายนอกการรั่วซึมของน�้าจากพื้นดินและฝนรวมทั้งต้องไม่มีช่องเปิดหรือ	
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รเูปิดเข้าสูอ่าคารสามารถป้องกันสตัว์รบกวนได้	เช่น	นกหนแูมลงบนิแมลงคลาน
และจิ้งจกเป็นต้น
	 -	 โครงสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือแพทย์สถานท่ีต้องมีส่ิงอ�านวย	
ความสะดวกและระบบสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนินการ
	 -		โครงสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องมีระบบป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
	 -		ระบบไฟฟ้ามคีวามปลอดภยัและติดต้ังตามมาตรฐานของวศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถัมภ์	(วสท.)	พร้อมระบบไฟฟ้าส�ารอง
	 -	 การติดตั้งและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์วัดและเคร่ืองมือทดสอบ	
ตามความจ�าเป็นท้ังนี้ข้ึนอยู ่กับข้อก�าหนดของเครื่องมือแพทย์นั้นๆ	 เช่น	
เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจะต้องมีการบันทึก
ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่จัดเก็บ
	 -	 การบริการสนับสนุนเช่นการขนส่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
และประสิทธิภาพการใช้ท�างานของเครื่องมือแพทย์รวมถึงต้องมีการติดต่อ
สื่อสารขั้นพ้ืนฐานท่ีสะดวกรวดเร็วระหว่างการปฏิบัติงานมีข้อก�าหนดในการ
ตรวจเช็คสภาพและบ�ารุงรักษารถขนส่ง
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 แบบแปลนอาคารและสถานที่จัดเก็บเครื่องมือแพทย์
	 •	 แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสภาวะการจัดเก็บเครื่องมือ	
	 	 แพทย์เช่นแบบฟอร์มบันทึกอุณหภูมิ/ความช้ืนในสถานที่จัดเก็บ	
	 	 หรือคลังสินค้าเครื่องมือแพทย์
	 •	 แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบสภาพรถขนส่ง
	 •	 แบบฟอร์มบันทึกอณุหภูม/ิความช้ืนระหว่างการขนส่งเครือ่งมอืแพทย์
	 •	 แบบฟอร์มการบันทึกรับรองตามคณะกรรมการป้องกันและ	
	 	 ควบคุมการติดเชื้อ	
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	 16.2	 โรงพยาบาลจะต้อง	(ตามทีป่ฏบัิติได้)	

	 	 (1)	 มั่นใจว่าอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้มีความเหมาะสม

ปลอดภัยและเพียงพอตามที่ผู้ผลิตและข้อก�าหนดตามกฎหมายระบุไว้เพ่ือให	้

มัน่ใจว่าเครือ่งมอืแพทย์ถกูเกบ็รกัษาและน�าส่งผู้ใช้อย่างเหมาะสม

	 	 (2)	 จัดท�าข้อก�าหนดส�าหรับกิจกรรมการบ�ารุงรักษาอาคาร	

สถานทีแ่ละระบบสาธารณปูโภค	 ท่ีใช้ไว้เป็นเอกสารรวมถงึความถีข่องการบ�ารุง

รกัษา

	 	 (3)	 จดัเก็บบนัทกึการบ�ารงุรกัษา

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลจะต้องจัดท�าแผนการบ�ารุงรักษาอาคารเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้องโดยมีการระบพุืน้ทีร่ายการเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง
วิธีการความถี่การทวนสอบ	และผู้รับผิดชอบไว้เป็นเอกสารให้ชัดเจนพร้อมทั้ง
จัดหาอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นในการบ�ารุงรักษาอย่างเพียงพอและเหมาะสมโดยม	ี
รายละเอียดการด�าเนินการดังนี้
	 -	 มกีารซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาอาคารสถานทีจ่ดัเกบ็เครือ่งมือแพทย์
ให้อยูใ่นสภาพดโีดยมกีารตรวจสอบซ่อมแซมส่วนท่ีช�ารุดอย่างสม�า่เสมอรวมถึง
บ�ารุงรักษาส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ในสถานท่ีจัดเก็บเช่นหลอดไฟ	
เครื่องปรับอากาศระบบท�าความเย็นเป็นต้นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและ	
ไม่เป็นที่สะสมของสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องและฝุ่นละอองต่างๆ
	 -	 มีการจัดท�าแผนการบ�ารุงรักษาและซ่อมบ�ารุงโดยระบุสถานที่
อุปกรณ์วิธีการความถี่และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
	 -	 มีการจัดเก็บบันทึกการบ�ารุงรักษาเช่นประวัติเครื่องมือ	 การทวน
สอบการเปลี่ยนอะไหล่ครั้งล่าสุดและรอบการเปลี่ยนครั้งถัดไปเป็นต้น
	 -	 มีการจัดหาอะไหล่ส�ารองตามความจ�าเป็น
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	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเรื่องการบ�ารุงรักษาอาคารสถานที	่
	 	 เครื่องมือและอุปกรณ์การทวนสอบ	(ถ้ามี)	
	 •		แผนการบ�ารุงรักษาอาคารเครื่องมือและอุปกรณ์การทวนสอบ		
	 	 ที่เกี่ยวข้อง
	 •		คู่มือการใช้งานประจ�าเครื่อง	(ถ้ามี)	
	 •		ประวัติเครื่องมือที่ระบุข้อมูลการเปล่ียนอะไหล่ข้อมูลติดต่อผู้ขาย	
	 	 หรือผู้ให้บริการซ่อมบ�ารุง
	 •		แบบฟอร์มบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม	
	 	 เครื่องจักร	เช่น	ใบแจ้งซ่อมผลการด�าเนินการซ่อม	เป็นต้น

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลจะต้องมีการก�าหนดวิธีการ	 /	 แผนส�าหรับการท�าความ
สะอาด	เครือ่งมอืแพทย์	อาคารสถานทีแ่ละอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องโดยอาจจะระบุ
พื้นที่วิธีการความถ่ีสารเคมีน�้ายาท�าความสะอาด	 (ชนิดและความเข้มข้น)		
และผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการท�าความสะอาดอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม

17. ควำมสะอำด (Cleanliness) 

	 โรงพยาบาลจะต้องจดัท�าข้อก�าหนดส�าหรบัการท�าความสะอาดอาคาร

สถานที่รวมถึงวิธีการความถี่และระบุผู้รับผิดชอบไว้เป็นเอกสารรวมทั้งจัดเก็บ

บันทึกการท�าความสะอาด
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18.

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 เอกสารขั้นตอนการด�า เนินงานเร่ืองการท�าความสะอาด	
	 	 เครื่องมือแพทย์	(ถ้ามี)	
	 •	 เอกสารขัน้ตอนการด�าเนนิงานเรือ่งการท�าความสะอาดภายในอาคาร		
	 	 (ถ้ามี)
	 •	 แบบฟอร์มบนัทกึการท�าความสะอาดและการทวนสอบประสิทธภิาพ	
	 	 การท�าความสะอาด

 กำรควบคุมสัตว์รบกวน (Pest control) 

	 โรงพยาบาลจะต้องชีบ่้งและจดัท�าแผนการป้องกนั	การก�าจดัจากสตัว์

รบกวนเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้และสร้างความเสยีหายรวมทัง้จดัเกบ็บนัทกึของ

โปรแกรมการควบคุมสัตว์รบกวน
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 โรงพยาบาลจะต้องมกีารก�าหนดวธิกีาร/แผนการป้องกนัและการก�าจัด
สัตว์รบกวนที่เหมาะสมโดยมีการระบุขอบข่ายของสัตว์พาหะรบกวนวิธีการ
ความถี่สารเคมีและผู้รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
	 -	 จัดหาอุปกรณ์การป้องกันดักจับสัตว์และแมลงหรือวิธีการป้องกัน	
ที่เหมาะสมการเลือกใช้สารเคมีต้องอยู่ในต�าแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน	
สู่เครื่องมือแพทย์
	 -		มบีนัทกึการส�ารวจการควบคมุปริมาณสตัว์รบกวนทีพ่บและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
	 -		ในกรณีท่ีมีการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาบริการก�าจัดสัตว์
รบกวนในพื้นที่ต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแจ้งกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่
จ�าเป็นให้ผูบ้รกิารทราบและปฏบิตัติามอย่างเคร่งครัดพร้อมติดตามประเมนิผล	
การด�าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเคร่ืองมือแพทย์ที่จัดเก็บ
ในพื้นที่ดังกล่าว
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •		เอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานเรื่องการควบคุมสัตว์รบกวน	(ถ้ามี)	
	 •		แบบฟอร์มบันทึกการส�ารวจร่องรอยสัตว์รบกวน
	 •		แผนผังการวางเหยื่อภายในและภายนอกอาคาร
	 •		แบบฟอร์มบันทึกการก�าจัดสัตว์รบกวน
	 •		เอกสารก�ากบัสารเคมทีีใ่ช้เช่นใบส�าคญัการข้ึนทะเบยีนวตัถอุนัตราย	
	 	 เอกสารวิธีและปริมาณการใช้สารเคมีเป็นต้น
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19. กำรได้รับอนุญำต (Authorization) 

 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำลจะต้อง

	 19.1	 ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารโรงพยาบาล	

เพ่ือให้เป็นผู้แทนท่ีมีอ�านาจหน้าที่เป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์เพ่ือบริการให้	

เครื่องมือแพทย์มีความพอเพียง	 พร้อมใช้	 ได้มาตรฐานปลอดภัยแก่ผู้ใช้และ	

ผูม้ารบับรกิาร	ภายใต้เงือ่นไขการหมุนเวยีนเคร่ืองมอืแพทย์ใช้ระหว่างหน่วยงาน

	 19.2	 จดัท�าและเกบ็รกัษาข้อตกลงท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง	 (Written	 agreement)	 ในเคร่ืองมือแพทย์	 ชนิดและจ�านวน	

เครื่องมือที่จะใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ส่วนที่ 5

ศูนย์เครื่องมือแพทย์และ

ข้อก�ำหนดเฉพำะของเครื่องมือ

(Medical Device Center and device specific)
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20. ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 

 (Communication channels) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 20.1	 จัดท�าและรักษาไว้ซึ่งช่องทางการติดต่อส่ือสารและกลไก	

การป้อนกลับ	 (Feedback	mechanisms)	 กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้

มั่นใจว่าข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ไปยัง	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล

	 20.2	 รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการและการติดต่อสือ่สารกบัผูใ้ช้และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่ด�าเนินการอยู่

	 20.3	 จดัท�ากลไกการป้อนกลบัเพือ่รวบรวมข้อคดิเหน็และข้อร้องเรียน

จากผู้ใช้และสาธารณชนเพื่อที่จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่	

ปฏิบัติได้

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องแสดงถึงหลักฐานท่ีเป็น	
ลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารโรงพยาบาล	 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้	
ม่ันใจว่าศูนย์เครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้ด�าเนินการจัดการเครื่องมือแพทย์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 โดยข้อตกลงหรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นต้องมี
จัดเก็บและรักษาไว้
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •		หนังสือแต่งตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์
	 •	 หนังสือชนิดและจ�านวนเครื่องมือที่จะใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
	 •		หนงัสอืรบัรองการเข้าร่วมของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของโรงพยาบาล
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แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องก�าหนดช่องทางหรอืวธิกีาร
ในการสื่อสารรวมถึงก�าหนดหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในการส่ือสารนั้นให้
ชัดเจนซึ่งข้อมูลในการสื่อสารหมายถึง
	 -	 ข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติต่างๆเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เช่น
คุณลักษณะวิธีการใช้งานข้อควรระวังเป็นต้น
	 -		ข้อมูลบริการต่างๆที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์จัดมีให้
	 -		ข้อมูลป้อนกลับต่างๆเช่นข้อค�าถามข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
เป็นต้น
	 โดยวิธีการหรือช่องทางท่ีจะด�าเนินการนั้นพิจารณาตามความเหมาะ
สมตามที่ปฏิบัติได้เช่นทางโทรศัพท์	 (หน่วยบริการ/รับข้อร้องเรียน),	 เว็บไซต์,	
สือ่โฆษณาต่างๆหรอืช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์	(Social	Media)	เป็นต้นเพ่ือให้
มั่นใจว่าการสื่อสารข้อมูลต่างๆนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีระบบและ	
ผู้ใช้งาน	 (User)	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งควรมีกลไกในการสื่อสารข้อมูล
เก่ียวกับการบริการกับผู้ใช้เช่นการบริการตรวจเช็คสภาพการบ�ารุงรักษาการ
ทดสอบข้อมูลอะไหล่หรือบริการอื่นๆให้ชัดเจนด้วย
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงช่องทางการส่ือสารเช่นเบอร์โทรศัพท	์
สายตรงที่ระบุไว้ในใบส่งมอบเครื่องมือแพทย์	 ช่องทางสื่อสารบนเว็บไซต์ของ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์,	 ช่องทางการสื่อสารท่ีระบุไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์
ต่างๆ

	 20.4	 จัดท�ากลไกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการบ�ารุงรักษาและ	

ซ่อมบ�ารงุรวมทัง้การทดสอบและการจดัให้มชีิน้ส่วนอะไหล่และการบรกิารอืน่ๆ

ให้กับหน่วยงานผู้ใช้
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21. กำรรับเข้ำเครื่องมือแพทย์

 (Receipt of Medical Device) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 21.1	 จัดท�าวิธีตรวจสอบหรือกิจกรรมอื่นๆที่จ�าเป็นและน�าไปปฏิบัติ

เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ที่รับมาเป็นไปตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขที่ได้

ตกลงหรือระบุไว้

	 21.2	 จัดเก็บบันทึกของการตรวจสอบตามที่ก�าหนดในข้อ	21.1	

แนวทางส�าหรับโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องแสดงให้เหน็ถึงระบบในการ
ตรวจสอบคุณลักษณะ	 (Specification)	 เครื่องมือแพทย์ว่ามีคุณลักษณะครบ
ตามทีก่�าหนดไว้หรอืไม่เพือ่ให้มัน่ใจว่าเครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์ส่วนควบครบ
ตามก�าหนด	มีการจัดเก็บบันทึกการตรวจสอบ
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 หลักฐานที่แสดงประเภทเครื่องมือแพทย์	 หน่วยงานที่น�าส่ง		
	 	 วันเวลาที่ยืม	เครื่องมือแพทย์และส่วนควบ

	 •	 แบบฟอร์มหรือบันทึกข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนต่างๆแผนการตรวจ
เช็ค/แผนบ�ารุงรกัษาเครือ่งมอืแพทย์คูม่อืการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์
	 •	 Job	Description	ของศนูย์เครือ่งมือแพทย์หรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบ
ในกิจกรรมที่ต้องมีการสื่อสารต่างๆ
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

22.

	 ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์จะต้องท�าการจดัเกบ็รักษาเครือ่งมอืแพทย์ไว้ตาม

สภาวะทีเ่หมาะสมกบัเครือ่งมอืแพทย์นัน้ๆโดยควรพจิารณาความเหมาะสมท้ัง

ในส่วนของพื้นท่ีหรือวิธีการในการจัดเก็บด้วยเพ่ือป้องกันความเสียหายหรือ

ความเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้นเช่นขนาดของพื้นท่ีความชื้นอุณหภูมิสภาพของ

แสงแดดทีอ่าจส่งผลต่อสภาพของเครือ่งมอืแพทย์นัน้เป็นต้นโดยสภาพแวดล้อม

ต่างๆทีอ่าจส่งผลกระทบดงักล่าวต้องมกีารเฝ้าระวังและต้องบนัทกึผลทีไ่ด้เป็น

ระยะๆตามความเหมาะสมและบันทึกดังกล่าวต้องมีการเก็บรักษาไว้ด้วย

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 แบบฟอร์มบันทึกอณุหภมู/ิความชืน้ในสถานทีจ่ดัเกบ็เคร่ืองมอืแพทย์

	 •	 วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

 กำรจัดเก็บเครื่องมือแพทย์ (Storage) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องมั่นใจว่าเครื่องมือแพทย	์

ได้รับการจัดเก็บภายใต้ภาวะท่ีก�าหนดเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพจากแสง

ความชืน้อณุหภมูฝิุน่	หรอือืน่ๆทัง้นีส้ภาพแวดล้อมของการจัดเกบ็ดังกล่าวต้อง

ได้รบัการเฝ้าระวงัและบันทกึไว้เป็นระยะๆตามความเหมาะสมและบนัทกึต้อง

มีการจัดเก็บไว้
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

23.

	 ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์จะต้องมรีะบบในการจ่ายเครือ่งมอืแพทย์ออกจาก

ศูนย์ฯ	 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	 และต้องการคัดแยกเครื่องมือแพทย์ที่

ยกเลิกการใช้งานออกศูนย์ฯและต้องมีการชี้บ่งสถานะให้ชัดเจนเพ่ือป้องกัน

ปัญหาการส่งมอบผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนได้เครื่องมือใดที่เข้าศูนย์เครื่องมือ

แพทย์ก่อนต้องหมุนเวียนออกไปก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็น	

เวลานาน

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 รายการชนิด	จ�านวน	การรับ	การส่ง	เครื่องมือแพทย์ที่รวมศูนย์	

	 •		บัญชีหรือบันทึกเครื่องมือแพทย์คงคลัง	(Stock	Card	/	Records)	

	 •		ใบจ่ายเครื่องมือแพทย์

 กำรหมุนเวียนเครื่องมือแพทย์ใช้งำน

 ระหว่ำงหน่วยงำน (Share) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 23.1	 จัดท�าระบบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์มีการหมุนเวียนกัน

ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามอายุการใช้งาน

	 23.2	มกีารคดัแยกเครือ่งมอืแพทย์ท่ียกเลกิการใช้งานออกจากทีใ่ช้ได้

และมีการชี้บ่งให้ชัดเจน

	 23.3	 คัดเลือกชนิด	 จ�านวน	 เครื่องมือแพทย์ท่ีจะต้องน�ามารวมศูนย	์

ที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
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24. บันทึกกำรให้ยืมเครื่องมือแพทย์ 

 (Distribution records)

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 24.1	 จัดท�าเอกสารของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืม	

เครือ่งมอืแพทย์ซึง่รวมถงึการรบัการเกบ็รกัษาการส่งมอบและการท�าลายหรือ

ท�าให้สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์

	 24.2	 จัดท�าบันทึกซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆตามที่ปฏิบัติได้

	 	 (ก)	 ชื่อหน่วยงานผู้ยืม	 เครื่อง	รุ่น	อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน	

	 	 	 และอื่นๆ

	 	 (ข)		ก�าหนดวันคืน	ผู้น�าส่งคืน	

	 •		ป้ายหรอืสญัลกัษณ์ชีบ่้งสถานะของเครือ่งมอืแพทย์ทีย่กเลกิการใช้งาน

	 •	 เครื่องมือแพทย์ที่สามารถน�ามารวมท่ีศูนย์เคร่ืองมือแพทย์	 เพ่ือ

หมุนเวยีนใช้ระหว่างผูป่้วย	ดงันี	้เครือ่งช่วยหายใจ	(Ventilator),	เครือ่งควบคมุ

การให้ยาและสารละลายอตัโนมตั	ิ(Infusion	Pump),	เครือ่งให้สารละลายด้วย

กระบอกไซรงิค์	(Syringe	Pump),	เครือ่งวดัและตดิตามเปอร์เซน็ต์ความอิม่ตัว

ของออกซิเจนในเลือดและชีพจร	 (Pulse	 Oxymeter),	 เครื่องเฝ้าติดตาม

สญัญาณชีพ	(Patient	Monitor),	เครือ่งฟังเสยีงทางการแพทย์	(Stethoscope),	

ปรอทวัดไข้	 (Thermometer),	 เคร่ืองมือใช้ในการใส่ท่อหายใจ	 (Laryngo-

scopes),	 ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบ	 (Ambubag),	 เครื่องวัดอัตรา	

การไหลออกซเิจน	(Oxygen	Flow	Meter),	เครือ่งเฝ้าระวงัสญัญาณไฟฟ้าหวัใจ	

สญัญาณความดนัโลหติแบบภายนอกและเปอร์เซน็ต์	ความอิม่ตวัของออกซเิจน

ในเลือด
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 การให้ยมืต้องท�าให้เกดิความเสีย่งต่อคณุภาพของผลติภัณฑ์น้อยทีส่ดุ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องจัดท�าเอกสารของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ	
การให้ยมืเครือ่งมอืแพทย์ซึง่รวมถงึการรบัการเกบ็รักษาการส่งมอบโดยบนัทกึ
เป็นลายลักษณ์อักษร
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •		บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมเครื่องมือแพทย์

25. กำรส่งมอบเครือ่งมือแพทย์ให้หน่วยงำนผูร้บับรกิำร 

 (Delivery to customer) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 25.1	 ตรวจสอบว่าเครื่องมือแพทย์ได้ผ่านกระบวนการ	 บ�ารุงรักษา	

ทดสอบ	อุปกรณ์ส่วนประกอบครบรวมทั้งข้อแนะน�าส�าหรับการใช้งาน

	 25.2	มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์มีการชี้บ่งหน่วยงานที่ยืมที่ชัดเจน

	 25.3	 ก�าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการขนส่งเพื่อให้การส่งมอบ	

เครื่องมือแพทย์ท้ังหมดมีความปลอดภัยและมีหลักประกันตั้งแต่จุดท่ีรวบรวม

ขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง

	 25.4	มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ท่ีส่งมอบไม่ปนเปื้อนหรือถูกปนเปื้อน

โดยเคร่ืองมอืแพทย์หรอืเครือ่งมอื/วตัถุอ่ืนเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	(IC)

	 25.5	มั่นใจว่ามีการป้องกันท่ีพอเพียงเพื่อไม่ให้เกิดการตกรั่วแตกหัก

หรือสูญหาย
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์	 ที่จะด�าเนินการส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับ
หน่วยงานผูร้บับรกิารจะต้องมกีารทวนสอบความครบถ้วนก่อนการส่งมอบดงัน้ี
	 -	 เครื่องมือแพทย์ท่ีส่งมอบต้องมีได้รับการบ�ารุงรักษา	 ทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน	ของแต่ละชนิดเครื่องมือที่ก�าหนด
	 -	 เครือ่งมอืแพทย์ทีส่่งมอบต้องมกีารชีบ่้งชัดเจนเช่นม	ีName	Plate,	
มีการชี้บ่งถึงชื่อยี่ห้อรุ่นเลขที่บ่งบอกถึงวันผลิตเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า	
เคร่ืองมือแพทย์ดังกล่าวสอดคล้องหรือเป็นเครื่องมือแพทย์ที่จะส่งมอบตาม	
ที่ตกลงกับหน่วยงานผู้รับบริการไว้จริงและการชี้บ่งต่างๆดังกล่าวต้องชัดเจน	
ไม่สูญหาย
	 -	 ในการขนส่งเพื่อส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับหน่วยงานศูนย์	
เครื่องมือแพทย์จะต้องมีวิธีการในขนส่งที่เหมาะสมอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม	
ที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเครื่องมือแพทย์เช่นอุณหภูมิ
ความช้ืนสัตว์พาหะหรือเช้ือจุลินทรีย์ต่างๆโดยสภาวะเหล่านี้ต้องได้รับการ
ควบคุมและอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก�าหนดตัง้แต่จุดท่ีรวบรวมขนส่งถงึจดุหมายปลายทาง
	 -	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์	จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนระหว่าง
เครือ่งมือแพทย์ท่ีจะส่งมอบกับเครือ่งมอืแพทย์โดยอาจมกีารห่อหุม้ใส่กล่องหรือ
ภาชนะที่เหมาะสมเป็นต้นมีการจัดเรียงเครื่องมือแพทย์อย่างเหมาะสมและ/
หรอืมกีารใช้วสัดหุ่อหุ้มเพือ่ป้องกนัการเสยีหายตกรัว่ช�ารดุหรอืสญูหายระหว่าง
การขนส่ง

	 25.6	มัน่ใจว่าเครือ่งมอืแพทย์ทีส่่งมอบปลอดภยัและไม่ถกูกระทบใน

ระดบัทีเ่กนิเกณฑ์ยอมรบัจากความร้อนความเยน็แสงความชืน้หรอือทิธพิลอืน่ๆ

หรือไม่ถูกกระทบโดยเชื้อจุลินทรีย์หรือสัตว์พาหะ
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	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •		ใบยืมเครื่องมือแพทย์

	 •	 ใบส่งเครื่องมือแพทย์

	 •		ใบตรวจเช็คสภาพรถขนส่ง

26. กำรควบคุมเครือ่งมือแพทย์ท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีก�ำหนด

 และกำรส่งคืนเครือ่งมือแพทย์ 

 (Control of nonconforming medical devices 

 including returned medical devices) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 26.1	 จัดท�าข้ันตอนการด�าเนินงานไว้เป็นเอกสารในการจัดการกับ

เครือ่งมือแพทย์ทีถ่กูส่งคนืหรอืเครือ่งมอืแพทย์ทีไ่ม่เป็นไปตามทีก่�าหนดรวมถงึ

ระบุการควบคุมและบุคลากรที่มีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการ

	 26.2	 คดัแยกเครือ่งมอืแพทย์ท่ีถูกส่งคนืทัง้หมดออกจากศูนย์เครือ่งมอื

แพทย์และมีการชี้บ่งท่ีชัดเจนเพื่อป้องกันการหมุนเวียนเครื่องมือแพทย์ที่	

ไม่เป็นไปตามทีก่�าหนดซ�า้ใหม่จนกระทัง่มีการก�าหนดวธิกีารจดัการกับเคร่ืองมอื

แพทย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดนั้นๆ

	 26.3	 ด�าเนินการกับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดด้วย	

วิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 โดยการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นตามที่	

	 	 	 ก�าหนดที่พบ

	 	 (ข)	 โดยการให้ใช้ภายใต้สภาวะท่ียินยอมตามข้อแนะน�าของ	

	 	 	 คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล	
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 26.4	 ก�าหนดเกณฑ์ยอมรับส�าหรับการประเมินซ�้าใหม่ของเครื่องมือ

แพทย์ที่ถูกส่งคืนและจัดท�าไว้เป็นเอกสาร

	 26.5	 จัดเก็บบันทึกผลการประเมินซ�้าใหม่การพิจารณาตัดสินใจ	

โดยคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล

	 26.6	มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ท่ีไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดจะได้รับการ

ปล่อยผ่านและให้ใช้ภายใต้สภาวะท่ียินยอมตามที่ตกลงตามข้อแนะน�าของ	

คณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย์ของโรงพยาบาลต่อเมื่อเครื่องมือแพทย์นั้น	

เป็นไปข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 การควบคุมเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดและการส่งคืน

เครื่องมือแพทย์ต้องมีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 -	 จดัท�าข้ันตอนการด�าเนนิงาน	(Procedure)	เกีย่วกับการด�าเนินการ

กับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นตามที่ก�าหนดและการส่งคืนเครื่องมือแพทย์ไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร	 (Documented	 procedure)	 ให้ชัดเจนว่ามีวิธีการหรือ	

ขั้นตอนด�าเนินการอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบหรือตัดสินใจกับการจัดการกับ

เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว

	 -	 เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นตามที่ก�าหนดหมายถึงเครื่องมือแพทย์	

ทีไ่ม่สอดคล้องตามทีก่�าหนดของศนูย์เครือ่งมอืแพทย์เช่นเคร่ืองมอืแพทย์มกีาร

ช�ารดุเสยีหายหรอืไม่สามารถใช้งานได้ตามคณุลักษณะ	(Specification)	ทีต่กลง

ไว้โดยเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวท่ีถูกส่งคืนต้องมีการจัดเก็บแยกออกจากสินค้า

คงคลงัปกตแิละต้องการชีบ่้งให้ชดัเจนเช่นอาจมป้ีายชีบ่้งหรือติดสต๊ิกเกอร์เพ่ือ
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แสดงถึงสถานะของเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวออกจากเคร่ืองมือแพทย์ปกติเพื่อ

ป้องกันการกระจายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดนั้นซ�้าใหม่

	 -	 ผู้ทีไ่ด้รบัอ�านาจหน้าทีใ่นการตดัสนิใจกบัเครือ่งมอืแพทย์ทีถ่กูส่งคนื

ต้องท�าการตัดสินใจและด�าเนินการกับเครื่องมือแพทย์เหล่านั้น	 เช่น	 ก�าจัด	

เครือ่งมอืแพทย์ทีไ่ม่เป็นตามทีก่�าหนดนัน้หรอือาจพิจารณาให้ใช้ได้ต่อไปแต่ต้อง

ใช้ภายใต้สภาวะใหม่เป็นต้นตามความเหมาะสมโดยเกณฑ์การยอมรับในการ

ประเมินซ�้าใหม่นี้ต้องมีการก�าหนดไว้เป็นเอกสารให้ชัดเจน	 โดยคณะท�างาน	

ด้านเคร่ืองมือแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทัง้บนัทกึผลการประเมนิดงักล่าวต้อง

มีการจัดเก็บให้เรียบร้อย

	 -	 เครือ่งมอืแพทย์ทีถ่กูส่งคนืและได้รับการประเมนิซ�า้ใหม่ให้สามารถ

ใช้ได้สภาวะใหม่ที่ยินยอมตามที่ตกลงนั้นต้องยังคงเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

เครื่องมือแพทย์นั้นตามที่กฎหมายก�าหนด
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

			 •	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	 (Procedure)	 เกี่ยวกับการด�าเนินการ	

กับเคร่ืองมือแพทย์ที่ไม่เป็นตามที่ก�าหนดและการส่งคืนเคร่ืองมือแพทย์		

(Documented	procedure)	

			 •	 เกณฑ์ในการตัดสินใจหรือยอมรับในการจัดการกับเครื่องมือแพทย์

ที่ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด

			 •	 บันทึกการจัดการกับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด

	 •	 บนัทกึการประเมนิผลกระทบและการด�าเนนิการแก้ไขจากการใช้งาน

เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด

	 •	 ป้ายชี้บ่งสถานะของเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด

	 •	 บัญชีหรือบันทึกสินค้าคงคลัง	(Stock	Card	/	Records)	



คู่มือการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	ฉบับ	ปี	2562  55 

แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

 กำรยกเลิกกำรใช้เครือ่งมือแพทย์ 

 (Disposal of medical devices) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 27.1	 จดัท�าข้ันตอนการด�าเนนิการยกเลกิหรือท�าลายหรอืท�าให้สิน้สภาพ

เครือ่งมอืแพทย์ไว้เป็นเอกสารซ่ึงต้องเป็นไปตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบพสัด	ุ

ทีเ่ก่ียวข้อง

	 27.2	 มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ส่งออกไปท�าลายหรือท�าให	้

สิน้สภาพเครือ่งมอืแพทย์ทนัทไีด้ถกูจดัเกบ็ไว้ในพืน้ทีแ่ยกเฉพาะต่างหากอย่าง

ปลอดภัยและมกีารชีบ่้งทีเ่ป็นไปตามกฎหมายกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง

	 27.3	 จดัเกบ็บันทกึของการยกเลกิหรอืการท�าลายหรอืท�าให้สิน้สภาพ

เครือ่งมอืแพทย์

27.

	 เครื่องมือแพทย์ท่ีหมดอายุช�ารุดไม่สามารถใช้งานได้หรือเครื่องมือ	

ไม่เป็นไปตามท่ีก�าหนดท่ีต้องการ	 ให้ยกเลิกการใช้งานให้ท�าลายหรือท�าให้	

สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์จะต้องด�าเนินการภายใต้ขั้นตอนการด�าเนินงาน	

(Procedure)	 เรื่องการท�าลายหรือท�าให้สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์ที่ก�าหนดไว้

ซึ่งศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องมีการจัดท�าขั้นตอนการด�าเนินงานดังกล่าวไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร	 (Documented	 procedure)	 ให้ชัดเจนและต้องม	ี

การจัดเก็บบันทึกของการท�าลายหรือท�าให้ส้ินสภาพเคร่ืองมือแพทย์ให้

เรียบร้อยเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสอบกลับเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวต่อไป	

(หรือเป็นไปตามระเบียบพัสดุ)
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	 ส�าหรับเคร่ืองมือแพทย์ที่ไม่ได้ส่งออกไปท�าลายหรือท�าให้สิ้นสภาพ

เคร่ืองมือแพทย์ทันทีจะต้องถูกเก็บไว้ในพื้นที่เฉพาะแยกจากศูนย์เครื่องมือ

แพทย์ปกติและต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัยและต้องมีการชี้บ่งให้ชัดเจนตามที่

กฎหมายก�าหนดไว้	(หรือเป็นไปตามระเบียบพัสดุ)
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	 (Procedure)	 เร่ืองการท�าลายหรือท�าให้	

สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์	(Documented	procedure)	

	 •	 บนัทกึการยกเลกิ	หรอืการท�าลายหรือท�าให้ส้ินสภาพเคร่ืองมอืแพทย์

	 •	 หลกัฐานอ่ืนๆเช่นหลกัฐานทีแ่สดงถึงการจดัเก็บและการชีบ่้งเครือ่ง

มือแพทย์ที่ต้องการท�าลายหรือท�าให้สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์

28. กำรสอบกลบัได้ (Traceability) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 28.1	 มัน่ใจว่าเคร่ืองมอืแพทย์สามารถสอบกลบัได้ตลอดทัง้ทีม่า	 และ

คณุภาพ

	 28.2	จดัเกบ็บันทกึของความสอบกลับได้
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 เมื่อต้องการสอบกลับด้านคุณภาพเครื่องมือแพทย์ตลอดวงจรการใช้

งาน	ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องท�าให้มั่นใจว่าสามารถท�าการสอบกลับเครื่องมือ

แพทย์ได้ทุกกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีด�าเนินการโดยข้อมูลของเครื่องมือ

แพทย์ต้องสอบกลับได้ไปยังหน่วยงาน	 /	 ผู้ใช้งานต่ออย่างน้อย	 1	 ระดับ	 เช่น	

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์เขตพื้นที่	หรือกองวิศวกรรมการแพทย์กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

	 ในกระบวนการสอบกลับการได้มาอาจพิจารณาอ้างอิงจากแบบรุ่น	

เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตเลขล�าดับเคร่ืองและจ�านวนหรือปริมาณของ

เครื่องมือทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์กรณีที่พบปัญหาในกระบวนการของวงจร	

การใช้งานจะได้สามารถทวนสอบหรือสอบกลับปัญหาดังกล่าวได้ว่าอยู่ที่

กระบวนการใด

	 บันทึกต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการสอบกลับเครื่องมือแพทย์ต้องมี	

การจัดเก็บและรักษาไว้ให้เรียบร้อย
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 บันทึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบกลับอาทิ

	 	 -	 ใบบนัทกึการตรวจสอบหรอืทวนสอบเครือ่งมอืแพทย์ก่อนน�าเข้า

ศูนย์เครื่องมือแพทย์	(Incoming	Inspection/	Verification)	

	 	 -	 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบ�ารุงรักษา
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29. คุณลกัษณะทีต้่องกำรพเิศษส�ำหรบัเครือ่งมือแพทย์

 ท่ีมีก�ำลงั (Specific requirements for active 

 medical devices)

	 29.1	 ศูนย์เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 	 (1)	 จัดท�าเอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานและวิธีปฏิบัติงาน	

ทีค่รอบคลมุถงึเครือ่งมอือปุกรณ์ทดสอบวสัดอุ้างองิและมาตรฐานอ้างองิทีจ่�าเป็น

ส�าหรับการบริการต่างๆซึ่งรวมถึงการสอบเทียบการซ่อมแซมการบ�ารุงรักษา	

และการทดสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรกิารเป็นไปตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน	

ทีเ่ก่ียวข้อง

	 	 (2)	 จัดท�าเอกสารท่ีก�าหนดเกณฑ์ยอมรับส�าหรับการติดต้ัง	

การทดสอบและการตรวจสอบการใช้งานของระบบของเคร่ืองมอืแพทย์

	 	 (3)	 จัดท�าคุณสมบัติในการติดต้ังและวิธีการตรวจสอบส�าหรับ

เครื่องมือแพทย์ท่ีมีข้อก�าหนดในการติดตั้งท่ีเป็นพิเศษและในกรณีที่เหมาะสม	

ให้ก�าหนดวิธีการทดสอบด้วยและต้องม่ันใจว่าการติดต้ังเป็นไปตามคุณสมบัติ	

ทีก่�าหนดอย่างต่อเนือ่ง

	 	 (4)	 มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์ได้รับการติดตั้งการทดสอบและ	

การตรวจสอบการใช้งานของระบบตามทีก่�าหนด

	 	 (5)	 มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบการบ�ารุงรักษาและ	

การรักษาสภาพของเครื่องมือแพทย์ได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบตาม	

ช่วงเวลาทีก่�าหนดไว้

	 	 (6)	 มั่นใจว่าการสอบเทียบและการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้	

ในการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานทีย่อมรบั

	 	 (7)	 จดัเกบ็บนัทกึการทดสอบการตรวจสอบการใช้งานของระบบ

การติดตัง้การสอบเทยีบและการบ�ารุงรักษา
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ส�าหรับกรณีเครื่องมือแพทย์ที่มีก�าลัง	 (Active	medical	 devices)		

มีการก�าหนดข้อก�าหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการพิเศษ	 (Specific		

requirements)	ทีศ่นูย์เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องด�าเนนิการไว้ดังนี้

	 จัดท�าขั้นตอนการด�าเนินงาน	 (Standard	Operating	 Procedure/

SOP)	และวิธีปฏิบัติงาน		(Work	Instruction/WI)	ส�าหรับเครื่องมือแพทย์ที่มี

ก�าลังไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 (Documented	 procedure)	 ให้ชัดเจนโดยมี

การอธบิายถึงเครือ่งมอือปุกรณ์ทดสอบวสัดุอ้างองิและมาตรฐานอ้างองิทีจ่�าเป็น

ส�าหรับการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องและรวมถึงการสอบเทียบการซ่อมแซม	

การบ�ารงุรกัษาและการทวนสอบเครือ่งมอืแพทย์นัน้ๆเพือ่ให้มัน่ใจว่าเครือ่งมือ

แพทย์ท่ีมีก�าลังนั้นมีการก�าหนดวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการด�าเนินในกิจกรรม

ต่างๆไว้ชัดเจนท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อก�าหนด

หรือมาตรฐานต่างๆที่ได้ก�าหนดไว้

	 ค่าเกณฑ์การยอมรบัต่างๆในการตดิตัง้การทดสอบและการตรวจสอบ

การใช้งานของระบบของเครือ่งมอืแพทย์ต้องถกูจดัเตรียมเป็นเอกสารให้ชดัเจน

ซึ่งอาจมีการก�าหนดไว้ในรายการการตรวจเช็ค	 (Check	List)	 เพื่อง่ายแก่การ

ปฏิบัติงานและประเมินผลและการด�าเนินการติดตั้งทดสอบและตรวจสอบ	

การใช้งานของระบบนั้นต้องสอดคล้องตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในคู ่มือ,		

ข้อแนะน�าการใช้งานหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	 ในกรณีที่เครื่องมือแพทย์บางประเภทมีข้อก�าหนดในการติดต้ังพิเศษ

หรือเฉพาะ	(Specific	requirement)	ต่างจากเครื่องมือแพทย์ทั่วไปจะต้องมี

การก�าหนดวิธีการในการตรวจสอบและติดตั้งให้ชัดเจน
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	 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบบ�ารงุรกัษาหรอืเกีย่วข้องกบัการรกัษาสภาพ

เครือ่งมอืแพทย์ต้องมไีด้รบัการสอบเทยีบหรอืทวนสอบตามช่วงเวลาทีก่�าหนด

ไว้และภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเช่นเครื่องมือวัดต่างๆเป็นต้น

	 บนัทึกต่างๆทีเ่กีย่วกบัการตดิต้ังทดสอบการตรวจสอบการใช้งานระบบ

บันทึกการสอบเทียบบันทึกการให้บริการบ�ารุงรักษาต้องได้รับการจัดเก็บและ

รักษาไว้ให้เรียบร้อยโดยอายุการจัดเก็บควรจัดเก็บตลอดอายุการใช้งานเครื่อง

มือแพทย์นั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน�ามาทวนสอบเมื่อต้องการ

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	(Standard	Operating	Procedure/SOP)	

และวธิปีฏบิตังิาน	(Work	Instruction/WI)	ต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมือแพทย์

ที่มีก�าลัง	(Documented	procedure)	

	 •	 เอกสารท่ีระบุถึงค่าเกณฑ์การยอมรับในการติดตั้งการทดสอบและ

การตรวจสอบการใช้งานของระบบของเครื่องมือแพทย์

	 •	 บันทึกการติดตั้ง	 /	ทดสอบ	/	ตรวจสอบการใช้งานของระบบของ

เครื่องมือแพทย์

	 •	 แผนการสอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน

การทดสอบเครื่องมือแพทย์และผลการสอบเทียบหรือทวนสอบที่ได้

	 •	 แผนการให้บริการบ�ารุงรักษาและตรวจเช็คสภาพเคร่ืองมือแพทย์

และบันทึกที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 29.2	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง	 (ตามมาตรฐานที่

อ้างอิง)

	 	 (1)	 จัดให้มีมาตรฐานการสนับสนุนทางเทคนิคในการบริการ	

ซ่อมบ�ารงุการฝึกอบรมการสอบเทยีบการจดัการด้านอะไหล่การส�ารองอะไหล่	

การติดตัง้และการบรหิารจดัการโรงซ่อม	(Workshop)	

	 	 (2)	 จัดให้มีการจัดการด้านบ�ารุงรักษาเพ่ือสนับสนุนให้กับ	

หน่วยงานในโรงพยาบาล

	 	 (3)	 มั่นใจว่าการบริการสนับสนุนทั้งทางเทคนิคและการบ�ารุง

รกัษาส�าหรบัเครือ่งมอืแพทย์ท่ีมกี�าลงัเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	 ต้องให้บริการหรือการสนับสนุน

ทางเทคนิค	(Technical	Support)	กับผู้ใช้งานหรือหน่วยงานกรณีที่ผู้ใช้งานมี

ปัญหา,	ไม่เข้าใจ,	ต้องการความช่วยเหลือหรือร้องขอบริการด้านเทคนิคต่างๆ

อาทคิวามต้องการในการดแูลบ�ารงุรกัษาเบือ้งต้นส�าหรบัผูใ้ช้งาน	(Preventive	

Maintenance)	การใช้งานการอบรมให้ความรู้

	 อาจมีจัดเตรียมพื้นท่ี	 Workshop	 เพื่อรองรับการให้บริการและ	

ในการให้บรกิารบ�ารงุรกัษาศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ต้องมกีารก�าหนดกระบวนการ

หรือขั้นตอนในกิจกรรมต่างๆของการบริการบ�ารุงรักษา	 (Maintenance		

Management	Mechanism)	เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ก�าลังให้ชัดเจนเพื่อรองรับ

การให้บริการที่จะเกิดขึ้น
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 	 การสนับสนุนทางเทคนิคอาจด�าเนินการได้ในรูปแบบต่างๆดังนี้

	 -	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์รับผิดชอบการด�าเนินการเองทั้งหมดซ่ึง	

ในกรณีนี้ต้องมั่นใจในความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

	 -	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์จัดจ้าง	Outsource	ให้ด�าเนินการแทน

	 -		ศูนย์เครื่องมือแพทย์มี	 agreement	 ที่ชัดเจนในขอบข่ายงานการ

สนับสนุนทางเทคนิคว่าเป็นหน้าท่ีของ	 Product	 owner	 โดยศูนย์เครื่องมือ

แพทย์ต้องรับผิดชอบในการประสาน	/	จัดการระหว่าง	Product	owner	กับ

หน่วยงานผู้ใช้เครื่องมือแพทย์
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 แผนและหลักฐานการให้บริการทางเทคนิคต่างๆ	 เช่น	 หลักฐาน	

การฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน

	 •	 กระบวนการหรอืข้ันตอนในกจิกรรมต่างๆของการบริการบ�ารุงรักษา	

(Maintenance	Management	Mechanism)	ของเครื่องมือแพทย์ที่มีก�าลัง

30. กำรซ่อม กำรบ�ำรงุรกัษำและกำรทดสอบ

 (Repair Maintenance and Testing) 

	 ในกรณทีีก่ารซ่อม	การบ�ารงุรกัษาและการทดสอบเคร่ืองมอืแพทย์ต้อง

เป็นไปตามข้อก�าหนดเฉพาะแต่ละเคร่ืองมือนั้น	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรง

พยาบาลจะต้อง

	 (1)	 จัดท�าเอกสารวิธีการซ่อม	 การบ�ารุงรักษารวมถึงวิธีการทดสอบ

เครื่องมือแพทย์ตามข้อก�าหนดของผู้ผลิต	 หรือตามมาตรฐานสากลแต่ละ	

เครื่องมือแพทย์มือนั้นๆ	ก�าหนด
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 (2)	 มัน่ใจว่าเอกสารท่ีจดัท�าข้ึนระบุถงึค�าแนะน�าต่างๆเพือ่ให้การตดิตัง้

เป็นไปอย่างถกูต้องและเครือ่งมอืแพทย์สามารถท�างานได้ตามวตัถปุระสงค์หลงั

จากการการซ่อม	การบ�ารุงรกัษาและการทดสอบ	ท้ังนีป้ฏบิติัใดๆตามท่ีก�าหนด

ไว้ต้องด�าเนินการตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

	 (3)	 จัดเก็บบันทึกการซ่อม	 การบ�ารุงรักษาและผลการทดสอบใดๆ	

(ถ้ามี)	ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่เหมาะสม

	 (4)	 อปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืทีใ่ช้เพือ่ในการทดสอบ	ต้องให้มัน่ใจว่าการ

รักษาสภาพและการใช้เครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างเหมาะสมจะต้องได้รับการ

ทดสอบหรอืทวนสอบตามช่วงเวลาทีก่�าหนดหรอืก่อนการใช้งานตามมาตรฐาน

การวดัทีส่ามารถสอบกลบัไปยงัมาตรฐานระดบัสากลหรือมาตรฐานระดับชาติ

	 การซ่อมเครื่องมือแพทย์	 เจ้าหน้าท่ีผู้ซ่อมต้องผ่านหลักสูตร	 หรือ	

การอบรมโดยตรง	 เครื่องมือวัดส�าหรับการซ่อมต้องเป็นไปตามาตรฐานงาน	

ซ่อมเครือ่งมอืแพทย์แต่ละชนดิ	มกีารจดัท�าคุณภาพงานซ่อมบ�ารุง	โดยประกนั

เวลาซ่อม	 ประกันการซ่อมซ�้า	 ลดการหยุดการท�างานของเครื่องมือแพทย	์

(Downtime)

	 การบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอืแพทย์	 ให้จดัแบ่งการบ�ารงุเบือ้งต้นโดยผูใ้ช้งาน	

และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของโรงพยาบาลในล�าดับถัดมา	

ความถีใ่นการบ�ารงุรกัษาแบ่งตามเงือ่นไขของความเส่ียงเครือ่งมอืแพทย์ตามที่

ได้ระบุในคู่มือฉบับนี้
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 	 การทดสอบ	 อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์	

ในโรงพยาบาลใช้ในการตรวจสอบ/ตรวจวัดภาวะแวดล้อม	 (เช่นอุณหภูมิ

ความช้ืนสัมพัทธ์ฯลฯ)	 เพื่อให้มั่นใจในการรักษาสภาพและการใช้เครื่องมือ

แพทย์ต้องมีการก�าหนดแผนการสอบเทียบหรือทวนสอบไว้ให้ชัดเจนโดยการ

สอบเทยีบหรอืทวนสอบของอปุกรณ์นัน้ควรด�าเนนิการให้ครอบคลมุช่วงการใช้

งานจริงของเครื่องมือแพทย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อน�าอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ

นั้นไปตรวจสอบเครื่องมือแพทย์แล้วผลการตรวจสอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือ

	 โดยมาตรฐานที่ใช้ทดสอบหรือทวนสอบต้องเป็นมาตรฐานที่สามารถ

สอบกลับไปยังมาตรฐานระดับสากลหรือมาตรฐานระดับชาติ

	 การใช้บริการทดสอบสอบเทียบภายนอกศูนย์เครื่องมือแพทย์	

ในโรงพยาบาลต้องเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 หรือผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข

	 ในกรณีท่ีอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดน้ันยังไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ

สอบเทียบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 ในประเทศไทย	

ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์อาจเลอืกใช้ห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รับการรับรอง	 (designated	

laboratory)	จากกองวิศวกรรมการแพทย์	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 แผนการซ่อมบ�ารุงและการประกันคุณภาพงานซ่อมบ�ารุง

	 •		แผนการบ�ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์	ผู้ใช้เครื่อง	 เจ้าหน้าที่ด้านช่าง	

	 	 ของโรงพยาบาล	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากหน่วยงานภายนอก

	 •		แผนการสอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน	

	 	 การรักษาสภาพ	/	การใช้งานเครื่องมือแพทย์

	 •		ผลการทดสอบหรือทวนสอบที่ได้
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31. กำรติดต้ังและกำรบรกิำร

 (Installation and Servicing) 

	 31.1	 การตดิตัง้	(Installation)	

	 	 ในกรณีที่การติดต้ังเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด

เฉพาะศนูย์เคร่ืองมอืแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 	 (1)	 จดัท�าเอกสารวธิกีารตดิตัง้และการตรวจสอบรวมถึงวธิกีาร

ทดสอบเครือ่งมือแพทย์ตามข้อก�าหนดของผูผ้ลติ

	 	 (2)		มั่นใจว่าเอกสารที่จัดท�าขึ้นระบุถึงค�าแนะน�าต่างๆเพื่อให	้

การติดตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและเครื่องมือแพทย์สามารถท�างานได้ตาม

วตัถปุระสงค์หลงัจากการตดิตัง้แล้วทัง้นีก้ารตดิตัง้การตรวจสอบและการทดสอบ

ใดๆตามทีก่�าหนดไว้ต้องด�าเนนิการตามทีร่ะบไุว้ในเอกสาร

	 	 (3)	 จดัเกบ็บันทกึการตรวจสอบและผลการทดสอบใดๆ	 (ถ้าม)ี		

ทีแ่สดงให้เหน็ถงึการติดตัง้ทีเ่หมาะสม
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ในการติดตั้ง	(Installation)	เครื่องมือแพทย์บางประเภทที่ต้องมีการ

ตดิตัง้เป็นวธิกีารเฉพาะตามท่ีก�าหนดมานัน้ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาล

จะต้องมีการจัดท�าเอกสารที่บ่งบอกถึงวิธีการติดต้ังและการตรวจสอบของ

เครื่องมือแพทย์ประเภทนั้นให้ชัดเจนรวมถึงควรระบุถึงวิธีการทดสอบ	

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดของผู้ผลิต	หรือตามมาตรฐาน

สากลเพ่ือให้ผูป้ฏบัิตงิานสามารถปฏิบัตงิานได้ถกูต้องและให้มัน่ใจว่าเครือ่งมอื

แพทย์นั้นได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีการทดสอบความพร้อม

ตามที่ก�าหนดไว้ก่อนใช้งานจริงบันทึกต่างๆในการติดต้ังการตรวจสอบและ

ทดสอบระบบต้องได้รับการจัดเก็บรักษาอย่างเหมาะสม

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 เอกสารทีบ่่งบอกถงึวธิกีารตดิตัง้และการตรวจสอบของเครือ่งมือแพทย์	

	 	 เช่นคู่มือการติดตั้งเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตเป็นต้น

	 •	 บันทึกการติดตั้งการตรวจสอบและทดสอบระบบ
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 31.2	 การบรกิาร	(Servicing)	

	 กรณีที่การบริการเป็นข้อก�าหนดที่ระบุเจาะจงไว้ศูนย์เครื่องมือแพทย	์

จะต้องจะต้องจัดท�าเอกสารวิธีการปฏิบัติและวิธีการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่า	

การบริการเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีระบุเจาะจงและต้องจัดเก็บบันทึกของการ

บริการด้วย

	 เอกสารวิธีปฏิบัติงาน	 (Work	 Instruction)	 หรือวิธีการทวนสอบ	

(Verification	Methods)	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ถูกก�าหนดมาเฉพาะว่า

ต้องด�าเนินการส�าหรับเครื่องมือแพทย์นั้นๆต้องถูกจัดท�าข้ึนมาเป็นเอกสารให้

ชัดเจนบันทึกการบริการต้องมีจัดเก็บให้เรียบร้อยและควรเก็บรักษาไว้ตลอด

อายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์นั้น

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •		เอกสารวิธีปฏิบัติงาน	 (Work	 Instruction)	 หรือวิธีการทวนสอบ		

	 	 (Verification	 Methods)	 ที่ เกี่ยวข ้องกับการบริการของ	

	 	 เครื่องมือแพทย์

	 •		บันทึกการให้บริการ
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32. กำรจดัจ้ำงภำยนอก (Outsourced activities) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 32.1	 มัน่ใจว่ามกีารควบคมุกระบวนการจดัจ้างภายนอกภายใต้ขอบข่าย

ของหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการจดัท�าศูนย์เครือ่งมอืแพทย์

	 32.2	 จัดท�าข้อก�าหนดเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ด�าเนินการโดย	

การจัดจ้างภายนอกสอดคล้องกบัข้อก�าหนดท่ีระบไุว้

	 32.3	 มั่นใจว่ารูปแบบและขอบเขตของการควบคุมผู้รับจ้างช่วง		

(Outsource)	 จะขึ้นอยู่กับผลกระทบที่มีต่อการด�าเนินการให้เป็นไปตาม	

ข้อก�าหนดของหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการจดัท�าศูนย์เครือ่งมอืแพทย์

	 32.4	 มัน่ใจว่าในการจดัจ้างภายนอก	(Outsource	activities)	ผูร้บัจ้าง

ช่วงได้รบัการตรวจตดิตาม	 (Audit)	 เสมอืนเป็นส่วนหนึง่ของระบบโรงพยาบาล

เว้นแต่ว่าผูร้บัจ้างช่วงนัน้ได้รบัการรบัรองตามหลักเกณฑ์และวธิกีารทีดี่ในจัดท�า

ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ในขอบข่ายทีท่�าการจดัจ้างภายนอก

	 32.5	 จัดท�าข้อตกลงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานที่รับจ้าง

ภายนอกเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมทัง้ด้านความปลอดภยัและ

สมรรถนะของเครื่องมือแพทย์รวมถึงเอกสารบันทึกและข้อตกลงดังกล่าวได	้

ถกูจัดเกบ็โดยสอดคล้องกบักฎหมายกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 กรณีที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์มีการจัดจ้างภายนอก	 (Outsource		

Activities)	 มาช่วยในกระบวนการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องมือ

แพทย์ต้องมกี�าหนดกระบวนการหรอืวธีิการในการควบคมุกระบวนการจดัจ้าง

ภายนอกนัน้ให้ชดัเจนโดยเฉพาะการจดัจ้างภายนอกทีมี่ผลกระทบต่อคณุภาพ

และการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ทั้งนี้รูปแบบหรือขอบเขตของการควบคุม

นั้นขึ้นกับการพิจารณาในมิติของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะมีต่อการ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในจัดท�า	

ศูนย์เครื่องมือแพทย์โดยการจัดจ้างภายนอกนั้นหน่วยงานท่ีรับจ้างภายนอก

หรือผู้รับจ้างช่วงต้องได้รับการตรวจติดตามอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า	

การด�าเนินการจัดจ้างภายนอกนั้นยังคงมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 จะต้องจัดท�าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยงานที่รับจ้าง

ภายนอกให้ชัดเจนในเรื่องของกิจกรรมที่รับจ้างวิธีการท่ีถูกต้องในการด�าเนิน

การกจิกรรมทีร่บัจ้างช่วงนัน้รวมถงึการตรวจสอบติดตามผลการด�าเนนิงานของ

ผูร้บัจ้างช่วงท้ังนีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิการดังกล่าวยงัอยูใ่นหลกัเกณฑ์และ

วิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์ทั้งในด้านความปลอดภัยและ

สมรรถนะของเครื่องมือแพทย์โดยรายละเอียดของข้อตกลงวิธีการคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก/การประเมินผลวิธีการตรวจสอบติดตามผลและอื่นๆที่

เก่ียวข้องควรเหมาะสมกับความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะมีต่อการด�าเนิน

การให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักเกณฑ์
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												ในการคัดเลือกหน่วยงานที่รับจ้างภายนอกหรือผู้รับจ้างช่วงสิ่งส�าคัญ

ทีศ่นูย์เครือ่งมือแพทย์ในโรงพยาบาลควรค�านงึและให้ความส�าคญัคอืการยนืยนั

และมั่นใจได้ว่าเครื่องมือแพทย์ได้ถูกส่งมอบแก่ผู้ใช้ในสภาพท่ีเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพการท�างานยังคงเป็นไปตามข้อก�าหนดของผู้ผลิต

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 ข้อตกลงหรือสญัญาการจดัจ้างภายนอกและเงือ่นไขการด�าเนนิงาน	

	 	 ต่างๆ

	 •	 หลักฐานการตรวจติดตามหรือประเมินผลการจัดจ้างภายนอก



คู่มือการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	ฉบับ	ปี	2562  71 

33.

34.

ส่วนที่ 6

กำรตรวจติดตำมและกำรเฝ้ำระวัง

(Surveillance and vigilance)

 ทั่วไป (General) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องจัดท�าเอกสารขั้นตอน	

การด�าเนนิงานและน�าไปปฏบิตัสิ�าหรบัการเฝ้าระวงัความปลอดภยัและสมรรถนะ

ของเครือ่งมอืแพทย์ทีน่�าเข้าสูก่ระบวนการและน�าออกไปใช้งาน

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ 

 (Medical device complaints) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 34.1	 จัดท�าเอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานและน�าไปปฏิบัติส�าหรับ

การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และน�าไปปฏิบัติ
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัเครือ่งมอืแพทย์	(Medical	device	complaints)	

มักเกี่ยวข้องด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการใช้งานซ่ึงศูนย์เครื่องมือ

แพทย์ต้องจัดท�าขั้นตอนการด�าเนินงาน	(Standard	Operating	Procedure/

SOP)	การจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	

(Documented	 procedure)	 โดยก�าหนดผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการให้

ชัดเจนเมื่อได้รับข้อร้องเรียนซึ่งอาจมาจากผู้ผลิตหรือลูกค้าหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย

	 ต้องปฏบิตัติามวธิทีีก่ารระบใุนเอกสารขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	(Standard	

Operating	Procedure/SOP)	การจดัการข้อร้องเรียนเกีย่วกบัเคร่ืองมอืแพทย์

โดยต้องบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความบกพร่องและ

สอบสวนหาสาเหตหุรอืต้นเหตขุองข้อร้องเรยีนรวมถงึบนัทกึผลของการตัดสนิใจ

และมาตรการทุกอย่างทีด่�าเนนิการกบัข้อร้องเรียนซ่ึงต้องมกีารด�าเนนิการอย่าง

เหมาะสมเพือ่ให้ทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้และจัดท�ามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบอีกทั้งเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนการสอบสวนและการปฏิบัติใดๆที่ได้

ด�าเนินการไว้รวมถึงต้องทบทวนข้อร้องเรียนท้ังหมดและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ	

ข้อบกพร่องและการใช้งานเครื่องมือแพทย์พร้อมทั้งรายละเอียดของสิ่งที	่

ได้ด�าเนินการเพื่อพิจารณาแนวโน้มที่อาจเกิดปัญหาเฉพาะหรือข้อร้องเรียน	

ที่เกิดขึ้นซ�้าหลายครั้งและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามความ

เหมาะสม
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	 34.2	ทบทวนข้อร้องเรยีนท้ังหมดและข้อมลูอืน่ๆเกีย่วกบัข้อบกพร่อง

และการเสื่อมสภาพของเครื่องมือแพทย์พร้อมทั้งรายละเอียดของสิ่งที่ได้	

ด�าเนินการและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามความเหมาะสม

	 34.3		บันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความบกพร่อง

และสอบสวนหาสาเหตุหรือต้นเหตุของข้อร้องเรียน

	 34.4	 เก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนการสอบสวนและการปฏิบัติใดๆ	

ที่ได้ด�าเนินการ

	 34.5	มีการด�าเนินการเหมาะสม	 (ตามความจ�าเป็น)	 หลังจากการ

สอบสวนหาสาเหตุและประเมินข้อร้องเรียนแล้ว

แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนอาจด�าเนินการได้ดังนี้
	 (1)	 ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานในการจัดการข้อร้องเรียนตาม	
ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	(Standard	Operating	Procedure/SOP)	การจดัการ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์โดยครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่	
การรับข้อร้องเรียนการหาสาเหตุการปฏิบัติการแก้ไขหรือการปฏิบัติอื่นๆ	
ทีเ่หมาะสมการป้องกนัการเกดิซ�า้การแจ้งผลการด�าเนนิการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
การรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
	 (2)	 ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานในการจัดการข้อร้องเรียนตาม	
ขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	(Standard	Operating	Procedure/SOP)	การจดัการ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์โดยอ้างอิงการหาสาเหตุการปฏิบัติ	
การแก้ไขหรือการปฏิบัติอื่นๆที่เหมาะสมการป้องกันการเกิดซ�้าไปยังเอกสาร
ขั้นตอนการด�าเนินงาน	(Standard	Operating	Procedure/SOP)	การปฏิบัติ
การแก้ไข
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	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	 (Procedure)	 การจัดการข้อร้องเรียน	

	 	 เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์	(Documented	procedure)	

	 •	 บันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความบกพร่องและ	

	 	 สอบสวนหาสาเหตุหรือต้นเหตุของข้อร้องเรียน

35. กำรเรียกคืน (Recall)

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง

	 35.1	 จัดท�าเอกสารข้ันตอนการด�าเนินงานในการเรียกคืนเครื่องมือ

แพทย์อย่างมปีระสทิธผิลและทนัท่วงทเีมือ่ทราบหรือสงสัยว่าจะบกพร่องหรือ

มีการใช้งานเสร็จแล้ว

	 35.2	มกีารขอค�าปรกึษาแนะน�าจากผูบ้ริหารและ/หรือคณะกรรมการ

เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาล	ทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการเรียกคนืเครือ่งมอืแพทย์	

เพื่อเข้าสู่กระบวนการของศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 35.3	 รายงานข้อมูลการเรียกคืน
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36.

แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องจัดท�าเอกสารข้ันตอนการ

ด�าเนินงานในการเรยีกคนืไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	(Documented	procedure)	

โดยมกีารก�าหนดผูร้บัผดิชอบในการจดัการและประสานงานเกีย่วกบัการเรียกคนื

เพื่อให้ระบบการเรียกคืนเกิดความน่าเชื่อถือในระบบศูนย์เครื่องมือแพทย์

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	(Procedure)	การเรียกคืนเครื่องมือแพทย์	

(Documented	procedure)	

	 •		บันทึก	/	รายงานเกี่ยวกับการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์

 กำรรำยงำนผลกำรท�ำงำนอันผิดปกติหรือเหตุกำรณ์

 อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น (Incident report) 

	 36.1	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	 จะต้องจัดท�าเอกสาร	

ขั้นตอนการด�าเนินงานการรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์เพื่อให้เป็นไปตาม	

ข้อก�าหนด	ต้องรวมถึง

	 	 (1)		การระบุถึงลักษณะของเหตุการณ์หรือปัญหา

	 	 (2)		การสืบสวน

	 	 (3)		การวิเคราะห์และประเมินผล

	 	 (4)		การกระท�าที่ได้ด�าเนินการ
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	 36.2	 รายงานเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ควรน�าไปสู่การรายงานผลขั้น

สุดท้ายซึ่งได้มีการด�าเนินการปฏิบัติการแก้ไข

แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ในกรณีท่ีเหตกุารณ์อนัไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิขึน้ส่งผลต่อผูป่้วยในลกัษณะ

ต่างๆจากเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของเครื่องมือแพทย์

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 ขัน้ตอนการด�าเนนิงานการรายงานเหตกุารณ์อนัไม่พึงประสงค์ของ	

	 	 เครื่องมือแพทย์

	 •	 รายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของเครื่องมือแพทย์

	 รายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของเครื่องมือแพทย์ต้องมีการ

ติดตามผลเพื่อหามาตรการด�าเนินการป้องกันหรือควบคุมการใช้เครื่องมือ

แพทย์ที่เกิดปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับไปสู่บุคลากรทางการแพทย์และ

ประชาชนให้ได้รับทราบและตระหนักถึงอาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น
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37. กำรตรวจติดตำมภำยใน (Internal audit) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง
	 37.1	 จัดท�าเอกสารข้ันตอนการด�าเนินงานโดยต้องระบุหน้าที่ความ
รับผดิชอบการวางแผนการด�าเนนิการตรวจติดตามภายในการรายงานผลและ
การคงรักษาไว้ซึ่งบันทึกการตรวจติดตามภายใน
	 37.2	 จัดท�าแผนการตรวจติดตามภายในพิจารณาถึงสถานภาพ
ปัจจุบันและความส�าคัญของกระบวนการตลอดจนพื้นที่ที่จะท�าการตรวจ
ติดตามรวมทั้งผลของการตรวจติดตามในรอบที่ผ่านมา
	 37.3	 ก�าหนดเกณฑ์การตรวจติดตามขอบข่ายความถีแ่ละวิธกีารตรวจ
ติดตาม
	 37.4	 ด�าเนนิการตรวจตดิตามภายในตามช่วงระยะเวลาทีก่�าหนดเพือ่
เฝ้าระวังการน�ากิจกรรมไปปฏิบัติและเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์
	 37.5	 รักษาไว้ซ่ึงบันทึกการด�าเนินการตรวจติดตามและผลการตรวจ
ติดตาม
	 37.6	 ด�าเนนิการเพือ่ก�าจดัความไม่เป็นไปตามท่ีก�าหนดท่ีตรวจพบและ
สาเหตุต้องด�าเนินการโดยไม่ล่าช้า

แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลต้องจัดท�าเอกสารขั้นตอนการ
ด�าเนินงานการตรวจติดตามภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 (Documented	
procedure)	 โดยต้องระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบการวางแผนการด�าเนินการ
ตรวจติดตามภายในการรายงานผลและการคงรักษาไว้ซึ่งบันทึกการตรวจ
ติดตามภายใน
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	 จัดท�าโปรแกรมการตรวจติดตามภายในโดยจัดท�าแผนการตรวจ

ติดตามภายในอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้งให้ครอบคลุมกระบวนการหรือพ้ืนที่การ

ท�างานซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการท�างานของแต่ละสถานที่หรือตามผลการตรวจ

ติดตามในรอบที่ผ่านมารวมถึงการก�าหนดเกณฑ์การตรวจติดตามขอบข่าย

ความถี่และวิธีการตรวจติดตาม

	 ด�าเนินการตรวจติดตามภายในต้องด�าเนินการตามช่วงระยะเวลาที่

ก�าหนดเพือ่เฝ้าระวงัการน�ากจิกรรมไปปฏบิตัแิละเพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์และต้องจัดท�าบันทึก

การด�าเนินการตรวจติดตามและผลการตรวจติดตาม

	 หากผลการตรวจติดตามพบข้อบกพร่องผู้รับผิดชอบต้องด�าเนินการ

หาสาเหตแุละด�าเนนิการแก้ไขซึง่การแก้ไขสามารถด�าเนินการได้หลายรปูแบบ

ตามลักษณะของปัญหาเช่นสาเหตุคือเจ้าหน้าที่ไม่รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานจึง

ท�าให้ปฏิบัติงานผิดพลาดการแก้ไขสามารถก�าหนดให้มีการฝึกอบรมและ

ประเมินผลเป็นต้น

	 และจะต้องด�าเนนิการตรวจตดิตามการแก้ไขตามเวลาทีก่�าหนดเพ่ือดู

ประสิทธิผลของการแก้ไขแล้วบันทึกในผลการตรวจติดตาม

	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น

	 •	 ขั้นตอนการด�าเนินงานการตรวจติดตามภายใน	

	 	 (Documented	procedure)	

	 •	 โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน

	 •	 บันทึกการด�าเนินการตรวจติดตามและผลการตรวจติดตาม
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38. กำรปฏิบัติกำรแก้ไข (Corrective action) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง
	 38.1	 ด�าเนินการเพื่อก�าจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด	
ที่ตรวจพบเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการจัดท�าศูนย์	
เครื่องมือแพทย์
	 38.2	 จัดท�าขั้นตอนการด�าเนินงานไว้เป็นเอกสารโดยต้องระบุถึง
	 	 (1)	 การทบทวนความไม่เป็นไปตามทีก่�าหนด	(รวมถงึข้อร้องเรยีน
ของหน่วยงาน)	
	 	 (2)		การพิจารณาถึงสาเหตุของความไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
	 	 (3)		การประเมินความจ�าเป็นที่จะด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
ความไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดที่พบจะไม่เกิดซ�้าอีก
	 	 (4)	 การพิจารณาตัดสินและน�าไปปฏิบัติซ่ึงการด�าเนินการตาม
ที่ก�าหนดไว้และถ้าเป็นไปได้ควรรวมถึงการปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย
	 	 (5)	 การบนัทกึผลของการสบืสวนหาสาเหตแุละการด�าเนนิการ
	 	 (6)	 การทบทวนการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ด�าเนินการและความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์

แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้องด�าเนินการเพ่ือก�าจัดสาเหตุ
ของความไม่สอดคล้องตามข้อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการจัดท�า
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
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	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลต้องจัดท�าขั้นตอนการด�าเนิน
งานการปฏิบตักิารแก้ไขไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	(Documented	procedure)	
เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 ขั้นตอนการด�าเนินงานการปฏิบัติการแก้ไข	 (Documented		
procedure)	
	 •	 บันทึกผลของการสืบสวนหาสาเหตุและการด�าเนินการรวมถึง
ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก้ไข

39. กำรปฏิบัติกำรป้องกัน (Preventive action) 

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจะต้อง
	 39.1	พิจารณาการด�าเนินการเชิงรุกเพื่อก�าจัดสาเหตุของแนวโน้ม	
การเกดิความไม่เป็นไปตามท่ีก�าหนดเพือ่ให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ทีด่ใีนการจดัท�าศนูย์เครือ่งมอืแพทย์และข้อก�าหนดทัง้นีก้ารปฏบิตักิารป้องกนั
ควรเหมาะสมกับผลกระทบของแนวโน้มของปัญหา
	 39.2	 จัดท�าเอกสารขั้นตอนการด�าเนินงานโดยต้องระบุถึง
	 	 (1)	 การพิจารณาถึงแนวโน้มการเกิดความไม่เป็นไปตามท่ี
ก�าหนดและสาเหตุ
	 	 (2)	 การประเมินความต้องการในการด�าเนินการเพื่อป้องกัน	
การเกิดความไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
	 	 (3)	 การพิจารณาตัดสินและน�าไปปฏิบัติซ่ึงการด�าเนินการตาม
ที่ก�าหนดไว้
	 	 (4)	 การบนัทกึผลของการสบืสวนหาสาเหตแุละการด�าเนนิการ
	 	 (5)	 การทบทวนการปฏิบัติการป้องกันที่ได้ด�าเนินการและ
ประสิทธิผล
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แนวทางส�าหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลในการด�าเนินงาน

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้องพิจารณาการด�าเนินการเชิงรุกเพื่อก�าจัด
สาเหตุของแนวโน้มการเกิดความไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดท�าศูนย์เครื่องมือแพทย์และข้อก�าหนดอื่น	
ทั้งนี้การปฏิบัติการป้องกันควรเหมาะสมกับผลกระทบของแนวโน้มของ	
ปัญหา
	 ต้องจดัท�าเอกสารข้ันตอนการด�าเนนิงานการปฏบิติัการป้องกนัไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร	(Documented	procedure)	โดยต้องระบุถึง
	 (1)		การพจิารณาถงึแนวโน้มการเกดิความไม่เป็นไปตามทีก่�าหนดและ
สาเหตุ
	 (2)	 การประเมินความต้องการในการด�าเนินการเพื่อป้องกันการเกิด
ความไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
	 (3)		การพิจารณาตัดสินและน�าไปปฏิบัติซึ่งการด�าเนินการตามที่
ก�าหนดไว้
	 (4)	 การบันทึกผลของการสืบสวนหาสาเหตุและการด�าเนินการ
	 (5)		การทบทวนการปฏิบัตกิารป้องกนัท่ีได้ด�าเนนิการและประสทิธผิล
	 เอกสาร/บันทึก/หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น
	 •	 ขั้นตอนการด�าเนินงานการปฏิบัติการป้องกัน	 (Documented	
procedure)	
	 •	 บันทึกผลของการสืบสวนหาสาเหตุและการด�าเนินการรวมถึง
ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการป้องกัน
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บทที่ 1 
บททัว่ไป 

 



 

บทท่ี 1  
บทท่ัวไป 

การดําเนินการทางวินัยขาราชการเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารงานบุคคลของ
ฝายปกครอง โดยมีองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการทางวินัย เพ่ือใหผูบังคับบัญชาในฐานะที่เปนบุคคลที่กฎหมายให
อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล ปองกันและดําเนินการลงโทษทางวินัยกับขาราชการท่ีกระทําผิดวินัย 
การดําเนินการทางวินัยขาราชการจึงเปนมาตรการท่ีสําคัญอยางย่ิงในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให
ขาราชการปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกท้ังการดําเนินการ
ทางวินัยก็เปนกระบวนการเพ่ือคุมครองขาราชการใหไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
อยางเสมอภาคกัน นัยหนึ่งเปนการปองกันมิใหผูบังคับบัญชากล่ันแกลงขาราชการผูใตบังคับบัญชา
โดยไมเปนธรรมหรือปกปดการกระทําของผูใตบังคับบัญชาซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอราชการ 
ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการทางวินัยไดกําหนดไวในกฎหมาย และกฎหมายลําดับรอง
ของระเบียบ กฎ ของขาราชการพลเรือนสามัญ สงผลใหเกิดการสรางภาพลักษณที่ดีในระบบราชการ
ตอประชาชน กระบวนการในการดําเนินการทางวินัยขององคกรของรัฐในฐานะผูใชอํานาจซึ่งตองอยู
ภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนดและยังเปนการสรางความมั่นคงตอประเทศชาติ 

การบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการ 
แตละประเภท จําเปนตองมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและวินัยเปนปจจัยหรือเครื่องมือสําคัญ
ในการชวยใหการบริหารงานขององคกรภาครัฐบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ี
ของขาราชการเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพตามความมุงหมายขององคกร ระเบียบหรือ
ขอบังคับที่ใชควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ เรียกวา “วินัย”หากมีผูใด 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดก็จะตองถูกดําเนินการทางวินัย ซึ่งการดําเนินการทางวินัย 
เปนขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการกอนมีคําส่ังลงโทษทางวินัย กระบวนการ
นี้จึงเปนการพิจารณาทางปกครองชนิดหนึ่ง ดังนั้น การดําเนินการจึงตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานความชอบ
ดวยกฎหมายของกระบวนการทางปกครองทุกขั้นตอน หากการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชา
กระทําไปโดยไมชอบดวยกฎหมายแลว ยอมสงผลใหคําส่ังลงโทษทางวินัยซึ่ งเปน “คําส่ัง 
ทางปกครอง” ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย 

พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 วาดวยวินัยและการรักษา
วินัย มาตรา 80 บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการ
ตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ เพ่ือควบคุมความประพฤติใหเปนไปตามระเบียบ
แบบแผน อันจะทําใหขาราชการเปนตัวอยางท่ีดี เปนท่ีศรัทธาของประชาชน และหมวด 7  
การดําเนินการทางวินัยเพ่ือใหผูบังคับบัญชา ผูทําหนาท่ีสืบสวน หรือคณะกรรมการสืบสวน ทราบถึง
บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑและวิธีการสืบสวนหาขอเท็จจริง เพ่ือให
ไดความเปนจริงและยุตธิรรม อันจะเปนหลักประกันแหงความเปนธรรมและความมัน่คงแกขาราชการ 
โดยมีจุดมุงหมายและขอบเขตของวินัยขาราชการเพ่ือใหราชการดําเนินไปดวยดีมีประสิทธิภาพ  
ความเจริญ ความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ ความผาสุกของประชาชน และภาพพจนชื่อเสียงที่ดี
ของทางราชการ 
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ความหมาย 
วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให เปนไปตามระเบียบแบบแผน ซึ่งวินัย

ขาราชการพลเรือน ไดแก บทบัญญัติวินัยท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
เชน กําหนดใหขาราชการตองซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ รักษาความลับของ 
ทางราชการ ปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของตน เปนตน นอกจากนี้วินัย 
ยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาวาสามารถจะควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของ 
บทวินัยตามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายดังกลาวได 

การดําเนินการทางวินัย หมายถึง การดําเนินการท้ังหลายที่กระทําเปนพิธีการ 
ตามกฎหมาย เมื่อขาราชการพลเรือนมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ไดแกการสืบสวนหรือ
สอบสวนการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ การส่ังลงโทษหรืองดโทษการดําเนินการตาง ๆ 
ระหวางการสอบสวนพิจารณาความผิด เชน ใหพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 

 

ผูมีหนาท่ีในการดําเนินการทางวินัย 
1. ผูบังคับบัญชาซึง่มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 571 

1.1 ราชการบรหิารสวนกลาง ไดแก รัฐมนตรี / ปลัดกระทรวง / อธบิด ี
1.1.1 รัฐมนตรี เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ขาราชการ 

พลเรือนสามัญ ดังนี้ ตําแหนงปลัดกระทรวง และตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ
1.1.2 ปลัดกระทรวง เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ดังนี้ ตําแหนงรองปลัดกระทรวง ตําแหนงอธิบดี ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง และตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

1.1.3 อธิบดี เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ขาราชการพลเรือน
สามัญ ดังนี้ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
และตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส 

1.2 ราชการบริหารสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 57 ขาราชการพลเรือนสามัญในราชการสวนภูมิภาค ดังนี้ ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ และตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน/อาวุโส 

2. คณะกรรมการสืบสวน 
2.1 กรรมการสืบสวน 
2.2 ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบญัชาซึ่งมีอาํนาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57

ผูเสนอความเหน็เกี่ยวกับความผิดและสถานโทษ 
3. คณะกรรมการสอบสวน 

3.1 กรรมการสอบสวน 
 

 

1 ตารางผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ ในภาคผนวก 
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3.2 ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57
ผูเสนอความเหน็เกี่ยวกับความผิดและสถานโทษ 

4. คณะอนกุรรมการสามญั ไดแก อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.จังหวัด 
5. ผูส่ังลงโทษหรืองดโทษหรือส่ังยุติเรื่อง คือ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ

ตามมาตรา 57 
 

การดําเนินการเมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการกระทําผิดวินัย 
กฎก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ของการดําเนินการตามนัยมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
อันเปนบทบัญญัติที่กําหนดที่มาของการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ โดย “หมวด 1 
การดําเนินการเมื่อมกีารกลาวหาหรอืมีกรณีเปนท่ีสงสัยวามกีารกระทําผิดวินยั” ไดกาํหนดหลักเกณฑ
และวิธีการที่สําคัญไว ดังนี้ 

1. การกลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญที่มีพฤติการณกระทําผิดวินัย 
2. การจําแนกกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย 
3. การกาํหนดวิธีการรายงานของผูบังคับบัญชาชั้นตนตามลําดับไปยังผูบังคับบัญชา

ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 (ผูมีอํานาจในการดําเนินการทางวินัยเชน ผูวาราชการจังหวัด/
อธิบดี/ปลัดกระทรวง) 

 

สาระสําคัญ 
1. กรณีมีการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด

วินัย ตามขอ 3 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
การกลาวหา คือ การรองเรียนกลาวโทษระบุวามีขาราชการพลเรือนสามัญ 

มีพฤติการณหรือมีการกระทําท่ีเปนความผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือไมรายแรง ซึ่งการ
กลาวหามีไดท้ังการกลาวหาท่ีเปนหนังสือ และการกลาวหาดวยวาจา แตการกลาวหาท้ังสองวิธี
ดังกลาว จะเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาในระดับใดก็เปนการกลาวหาเพ่ือใหดําเนินการตอไป 

การกลาวหาเปนหนังสือ ตองมีรายละเอียดอันไดแกการระบุชื่อและลงลายมือชื่อ 
ผูกลาวหา ระบุชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีเพียงพอใหทราบวาเปนการ
กลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด นอกจากนี้ ยังตองมีขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเบื้องตน
เพียงพอท่ีจะใหเขาใจไดวาผูนั้นมีพฤติการณหรือการกระทําผิดอยางไร หรือเพียงพอที่จะสามารถ
สืบสวนเพ่ือคนหาความจริงตอไปได 

การกลาวหาดวยวาจา ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับฟงการกลาวหานั้น จะตองจัดทําบันทึก
คํากลาวหาโดยใหมีรายละเอียดเพียงพอเชนเดียวกับการกลาวหาเปนหนังสือ และใหผูกลาวหา
ดังกลาวลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ เพ่ือใหปรากฏหลักฐานการกลาวหาเปนลายลักษณอักษร 
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2. กรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย 
2.1 กรณีที่มีการกลาวหาโดยไมไดระบุชื่อหรือลงลายมือชื่อของผูกลาวหา แตระบุ

เพียงชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีเพียงพอใหทราบวาเปนการกลาวหา
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใด โดยมีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะเขาใจไดวาผูนั้นมีพฤติการณหรือ 
การกระทําผิดอยางไร หรือเพียงพอที่จะสามารถสืบสวนสอบสวนเพ่ือคนหาความจริงตอไปได ซึ่งการ
กลาวหาในกรณีนี้ก็คือการรองเรียนกลาวหาโดย “บัตรสนเทห” ดังนั้น บัตรสนเทหก็อาจเปนท่ีมา 
ท่ีทําใหมีการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นได ถาพิจารณาแลวเห็นวา 
บัตรสนเทหนั้น มีหลักฐานหรือมีกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนมีพยานบุคคลแนนอน 

2.2 กรณีท่ีมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณไดปรากฏตอผูบังคับบัญชาเอง ทําให 
เปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยและมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวน
สอบสวนตอไปได โดยกรณีนี้ถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ของผูบังคับบัญชาตามที่กฎหมายบัญญัติไว  

ท้ังนี้ กรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย เปนเพียงแค
การกําหนดบางลักษณะของกรณีเปนท่ีสงสัยเทานั้น ซึ่งก็อาจมีลักษณะอื่น ๆ ไดอีก หากลักษณะนั้น
เปนกรณีที่ไดปรากฏขอเท็จจริงหรือพฤติการณวามีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย และ
มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนตอไปได  

การรายงานของผูบังคับบัญชาไปยังผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  
ขอ 2 ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กําหนดวา เมื่อความ

ปรากฏกับผูบังคับบัญชาวามีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
กระทําผิดวินัยตามรายละเอียดขางตนแลว หากผูบังคับบัญชาท่ีรับทราบเรื่องนั้นไมใชผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ผูบังคับบัญชาดังกลาวก็มีหนาท่ีตองรายงานตามมาตรา 90 
วรรคหนึ่ง ประกอบกับขอ 2 โดยการรายงานตองจัดทําเปนหนังสือ ที่ระบุชื่อผูกลาวหา (ถามี)  
ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการกลาวหาหรือ 
กรณีเปนท่ีสงสัย และรายงานตามลําดับชั้นไปจนถึงผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ให รับทราบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป แตหากผูบั งคับบัญชาที่ทราบเรื่องนั้ น 
เปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ผูบังคับบัญชาดังกลาวก็ตองรีบดําเนินการตามที่
บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ ตอไปโดยเร็ว 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 2  
การตรวจสอบขอเท็จจริงเบือ้งตนและ 

การชี้มูลความผดิทางวินัย 
  



 
 

บทท่ี 2  
การตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน และการช้ีมลูความผิดทางวินัย 

เมื่อมีกรณีรองเรียนกลาวหาหรือหนวยงานของรัฐตรวจสอบพบกรณีมีขอสงสัยวา
กระทําผิดวินัย หนวยงานของรัฐชอบท่ีจะตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน เพ่ือใหไดความจริงครบถวน
สมบูรณพอที่จะดําเนินการทางวินัยตอไป หรือกรณีไมพบวามีมูลเปนความผิดวินัย แตอาจกระทบตอ
การบริหารงานภายในหนวยงาน ผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง/ผูบังคับบัญชา อาจพิจารณาดําเนินการ
ทางบริหาร กลาวคือ ผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง/ผูบังคับบัญชา จะมอบหมายใหคณะตรวจสอบ
ขอเท็จจริงดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวแตพิจารณาเห็นสมควร เนื่องจาก
ไมมีกฎหมายกําหนดรูปแบบการดําเนินการไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการในแตละ
หนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และ
เพ่ือใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ซึ่งมีเนื้อหาสาระสําคัญ  
สรุปไดวา คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีนโยบายสําคัญและเรงดวนในการปองกันและขจัด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปอยางโปรงใสและ
เปนท่ีเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการยุติธรรม และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ และสรางความเชื่อมั่นและไววางใจแกประชาชน 
อันจะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน 
และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
265 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 42 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
จึงกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระบบ
ราชการดังตอไปนี ้ขอ 1 ในกรณีที่มีขอรองเรยีนเกีย่วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วัน แลวรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือรับทราบ
ทันที และใหพิจารณาดําเนินการทางวินัย หรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
ในระหวางนี้ใหรายงานความคืบหนาในการดําเนินการ ตอหัวหนาสวนราชการหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด 
เพ่ือทราบเปนระยะตามความเหมาะสม กรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีเหตุนาเชื่อถือ และ
เปนกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน แมผล 
การตรวจสอบยังไมอาจสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ใหพิจารณาปรับยายขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ ไปดํารงตําแหนงอื่นเปนการชั่วคราว เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ
และปองกันการกระทําท่ีอาจมีผลตอการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีท่ีเปนเรื่องรายแรงหรือ 
มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน ใหเสนอใหมีการยายหรือโอนไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในอัตรากําลังชั่วคราวเปนกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตาม
มาตรการท่ีกําหนดขึ้น ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการ
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แกปญหาเจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 หรือคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 68/2559 
เรื่องมาตรการแกปญหาเจาหนาท่ีในหนวยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แลวแตกรณี ขอ 2 ในกรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา 
มีหลักฐานควรเชื่อไดวาสามารถสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิดใหสวนราชการตนสังกัด
ดําเนินการทางวินัยตอขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของอยางเด็ดขาดโดยเร็ว และให
รายงานหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือทราบความคืบหนา และเรงรัดการดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้ อาจพิจารณาใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นออกจากราชการไวกอน
หรือออกจากตําแหนงก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม และในกรณีท่ีพบวามีความเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดทางอาญาดวย ใหสงเรื่องใหหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือพิจารณา
ดําเนินคดีโดยทันทีกระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของตามปกติ แตใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตาม
ความสําคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลคาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีเปนการกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือเปนความผิดทางวินัยอยางรายแรง แตไมถึงขั้นใหปลดออก
จากราชการหรือไลออกจากราชการ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการปรับยาย จากตําแหนงเดิม 
และหามปรับยายกลับไปดํารงตําแหนงหนาท่ีในลักษณะเดิม หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
ภายในเวลา 3 ป นับแตวันท่ีมีการลงโทษทางวินัย ขอ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ทําใหการปฏิบัติราชการเกดิความลาชาหรือไมมปีระสิทธิภาพซึ่งทําให
เกิดความเสียหายแกราชการ หรือทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน ใหถือเปนกรณีท่ีตอง
พิจารณาใหมีการยายหรือโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นตามขอ 1 วรรคสอง ดวย ขอ 4  
ใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของพิจารณาจัดใหมีมาตรการคุมครองพยาน หรือผูใหขอมูลหรือเบาะแส
ในการตรวจสอบอยางเหมาะสม เพ่ือใหการไดรับขอมูลและหลักฐานในการดําเนินการตอผูมีสวน
เกี่ยวของ ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่ตรวจสอบพบวามีการ
จงใจใหขอมูลเพ่ือใสรายหรือบิดเบือนขอมูลเพ่ือใหมีการดําเนินการ ที่เปนผลรายตอบุคคลอื่น  
ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกลาวอยางเด็ดขาดดวย ขอ 5 ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการ
ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ยึดถือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้โดยเครงครัดตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป เปนอํานาจซึ่งกฎหมายกําหนดใหกระทําได ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11 (1) กําหนดไววา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 
มีอํานาจหนาท่ี กํากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน และมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ... 
(3) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการ 
ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกรม ท้ังนี้ อํานาจบังคับบัญชา และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 กําหนดวา การตรวจราชการมีวัตถุประสงค เพ่ือชี้แจง แนะนํา
หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือ
การจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตางๆ ของชาติและของหนวยงานของรัฐเพ่ือตรวจ
ติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของ
คณะรัฐมนตรี และคําส่ังของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความมุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย 
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และผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใด ๆ ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือ วาระแหงชาติหรือไม 
เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ เพ่ือรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น 
และความตองการ ของเจาหนาที่ของ รัฐและประชาชน เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวน
เกี่ยวกับเหตุการณหรือ สถานการณในพ้ืนท่ี ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและ
หนาท่ีในการตรวจราชการ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ 
เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และ ปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบและ 
มีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจราชการ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและ
เจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาท่ี ของกรมในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี  
ในการตรวจราชการอํานาจและหนาท่ีของผูตรวจราชการ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการ มีอํานาจและหนาที่ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี 
หรือคําส่ังของนายกรัฐมนตรี ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัต ิ
ในเรื่องใด ๆ ในระหวางการตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแก 
ทางราชการหรือ ประโยชนของประชาชนอยางรายแรง และเมื่อไดส่ังการดังกลาวแลว ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาโดยดวน ส่ังใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐชี้แจง  
ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณา  
สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน หรือมีเหตุอันสมควร 
โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพ่ือแกไขปญหา ความเดือดรอนของ
ประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูรับการตรวจ และรายงานผูบังคับบัญชา เพ่ือทราบ เรียกประชุมเจาหนาที่ของรัฐ 
เพ่ือชี้แจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน ในการตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการถือและปฏิบัติ
ตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหนาท่ีและจริยธรรมของ
ผูตรวจราชการ เพ่ือใหการตรวจราชการ เปนไปอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ประกอบกับ 
ผูมีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตน ตองสอดคลองกับมาตรา 57  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

การตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน 
หมายถึง การดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ท้ังพยานบุคคล พยานเอกสาร

และพยานวัตถุ เพ่ือใหทราบความจริงในเรื่องนั้น ๆ และพิสูจนความจริงวาเรื่องใดเปนเรื่องจริงหรือ
เปนเรื่องเท็จและชี้มูลความจริงวาเปนประการใด เพ่ือใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 
57 ทราบและพิจารณาดําเนินการทางวินัยตอไป โดยผูบังคับบัญชาดําเนินการโดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และคําส่ังมอบอํานาจใหบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนสามัญ หรือคําส่ังมอบหมายใหขาราชการเปนผูบังคับบัญชา 
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ราชการบริหารสวนกลาง อาทิเชน 
1. กรณีปลัดกระทรวงเปนผู ใชอํานาจ จะตองอางอํานาจตามมาตรา 21  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
2. กรณีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงใหปฏิบัติ

ราชการแทนปลัดกระทรวง จะตองอางอํานาจตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และคําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1268/2561 ลงวันที่  
11 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูเปนหัวหนากลุมภารกิจและขาราชการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค อาทิเชน 
1. กรณีผูวาราชการจังหวัดเปนผูใชอํานาจ จะตองอางอํานาจตามมาตรา 54  

แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
2. กรณีนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเปนผูใชอํานาจ จะตองอางอํานาจตามมาตรา 55 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
3. กรณีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และสาธารณสุขอําเภอ จะตองอาง

คําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 897/2559 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบหมาย 
ใหขาราชการเปนผูบังคับบัญชา 

การชี้มูลความผิดทางวินัย (มาตรา 91) อาจดําเนินการไดดังน้ี 
การพิจารณาในเบ้ืองตน หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 

ตามมาตรา 57 หรือผูท่ีไดรับมอบหมายไดพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมายและพยานหลักฐาน 
ท่ีปรากฏในเบื้องตนแลวเห็นวาเพียงพอแกการพิจารณาขอรองเรียนกลาวหาวากรณีมีมูลอันควร
กลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญกระทําความผิดวินัยหรือไม อยางไรหากผลการตรวจสอบ 
ปรากฏวา ไมมีมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง/ผูบังคับบัญชา ใหยุติเรื่อง 
แตถาผูบังคับบญัชาเห็นวา มีความบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการแตไมเขาขายเปนความผิดวนิัย 
ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้ง จะกําชับหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการกรณีนั้น  
ใหขาราชการในสังกัดทราบและปฏิบัติตามได สวนกรณีมีมูลเปนการกระทําผิดวินัย ใหดําเนินการ 
ทางวินัยอยางไมรายแรงหรืออยางรายแรง แลวแตกรณี 

การสืบสวน หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57
ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือมีขอสงสัยวา 
มีการกระทําความผิดวินัยเกิดขึ้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงวา กรณีมีมูลอันนาเชื่อวามีการกระทําความผิด
วินัยจริงหรือไม (ถามีเหตุการณเกิดขึ้นจริง เรียกวามีมูล ถาไมมีเหตุการณเกิดขึ้นจริง เรียกวาไมมีมูล) 

1) แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนผูบังคับบญัชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 5 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
เพ่ือดําเนินการแสวงหาขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานเบื้องตนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวากรณีมีมูลอันควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 
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2) ไมแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 
57 ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 5 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
เพ่ือดําเนินการแสวงหาขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานเบื้องตนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวากรณีมีมูลอันควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม โดยดําเนินการสืบสวนเอง มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคล  

ความแตกตางระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน การพิจารณาในเบ้ืองตนและการสืบสวน 
การตรวจสอบขอเท็จจริง เปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐาน เพ่ือใหทราบวามีเจาหนาที่ผูใดกระทําผิดตามที่ถูกรองเรียนหรือไม อยางไร 
การพิจารณาในเบื้องตน เปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐาน กรณีมีการรองเรียนกลาวหาวามีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีขาราชการพลเรือนในสังกัด 
กระทําผิดวินัย ซึ่งผูบังคับบัญชามีพยานหลักฐานพอสมควรแลว จึงพิจารณาวามีขาราชการพลเรือน
ผูใดเปนผูกระทําผิดหรือไม อยางไร 

การสืบสวน เปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี 
มีการรองเรียนกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัย เพ่ือใชประกอบการพิจารณาวากรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวาขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทําผิดวินัยหรือไม  

ผลการพิจารณา 
1. กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ

ตามมาตรา 57 ตอง “ใหยุติเรื่อง”2 โดยอาจเปนกรณีตามที่กําหนดไวในขอ 7 ของกฎ ก.พ. วาดวย
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กลาวคือ  

1.1 ไมมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะทราบไดวาขาราชการผูใดเปนผูกระทําผิด
วินัยหรือนาเชื่อไดวาขาราชพลเรือนสามัญผูนั้นกระทําผิดวินัย  

1.2 ไมมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนตอไปได  
หรือการกระทํานั้นไมเปนความผิดวินัย  

2. กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย กลาวคือ เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาและเห็นวากรณีปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อไดวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย ใหดําเนินการ ดังนี้  

2.1 กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการตามมาตรา 92 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหมวด 3 การดําเนินการในกรณีมมีูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางไมรายแรง ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

2.2 กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการตามมาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหมวด 4 การดาํเนินการในกรณีมมีูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

 
2 กรณี“ใหยุติเร่ือง” ตามมาตรา 91 ไมตองทําเปนคําส่ังและไมตองรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551



 
 

 
 
 
 
 
 
แบบ 

การสบืสวนหรือตรวจสอบขอเท็จจริง 
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คําส่ัง................................. 
ที่............../25........ 

 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิเบือ้งตน  
 

ดวย....................(ชื่อ)...............เลขประจําตัวประชาชน.....................................
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง...............................................................ระดับ...........................
สังกัด.....................................................เลขท่ีตําแหนง................................มีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง............(ระบุพฤติการณการกระทําที่เปนขอกลาวหาใหชัดเจน)......................... 

ฉะนั้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวจึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเบื้องตน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนประธานกรรมการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนกรรมการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนกรรมการและเลขานุการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนผูชวยเลขานุการ (ถามี) 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
แลวเสนอสํานวนการสืบสวนพรอมความเห็นวามีขาราชการผูใดมีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม เพียงใด และสมควรดําเนินการอยางใด มาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

ส่ัง ณ วันท่ี...............(เดือน1)..........................พ.ศ........... 

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

 ......................ตําแหนง...................... 
 
 
 

 
 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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คําส่ัง........................... 
ที่......../25...... 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
 

ดวย....................(ชื่อ)...............เลขประจําตัวประชาชน.....................................
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง...............................................................ระดับ...........................
สังกัด.....................................................เลขท่ีตําแหนง................................มีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยในเรื่อง............(ระบุพฤติการณการกระทําที่เปนขอกลาวหาใหชัดเจน)......................... 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 5 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนประธานกรรมการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนกรรมการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนกรรมการและเลขานุการ 

...........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)........... เปนผูชวยเลขานุการ (ถามี) 

ใหคณะกรรมการสืบสวนดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนการสืบสวน
พรอมความเห็นวามีขาราชการผูใดมีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
หรือไม เพียงใด และสมควรดําเนินการอยางใด มาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

ส่ัง ณ วันท่ี...............(เดือน1)..........................พ.ศ........... 

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

 ......................ตําแหนง...................... 
 
 
 
 

 

1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมเสรมิสรางวินัยและระบบคุณธรรม/สสจ....................... โทร. 

ท่ี วันท่ี  

เรื่อง  รองเรียนกลาวหาขาราชการ 

เรียน  (ผูส่ังใหสืบสวน เชน ผูวาราชการจังหวัด.........../อธิบดีกรม............) 

๑. ความเปนมา 
ดวยผูใชนามวา...................................มีหนังสือรองเรียนกลาวหา.........................

ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง.........................วา......................................................................... 
...............................................................................รายละเอียดตามหนังสือรองเรียนที่แนบมาพรอมนี้ 

๒. ขอพิจารณา 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.........

พิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนการรองเรียนกลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญวากระทําผิดวินัย 
แตเนื่องจากขอมูลและพยานหลักฐานตามหนังสือรองเรียนยังไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการตอไปได 
ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นควรแตงตั้ง...คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน/คณะกรรมการสืบสวน...
เพ่ือดําเนินการรวบรวมขอเทจ็จริงและพยานหลักฐานวากรณีที่รองเรียนกลาวหานั้นมีมูลเปนความผิด
วินัยหรือไม อยางใด ประกอบดวย.............(ชือ่ ตําแหนง และสวนราชการ)............(ไมนอยกวา 3 คน) 
ดําเนินการสืบสวนในกรณีดังกลาว แลวรายงานผลเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามท่ีเสนอโปรดลงนามในคําส่ัง

แตงตั้ง...คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน/คณะกรรมการสืบสวน...ท่ีแนบมาพรอมนี้ดวย  
จะเปนพระคุณ 
  

กรณีแตงต้ังคณะกรรมการฯ 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมเสริมสรางวนิัยและระบบคุณธรรม/สสจ................. โทร. 

ท่ี วันท่ี  

เรื่อง รองเรยีนกลาวหาขาราชการ 

เรียน  (ผูส่ังใหสืบสวน เชน ผูวาราชการจังหวัด.........../อธิบดีกรม..........) 

๑. ความเปนมา 
ดวยผูใชนามวา.................................มีหนังสือรองเรียนกลาวหา............................ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง...........................วา........................................................................ 
...............................................................................รายละเอียดตามหนังสือรองเรียนที่แนบมาพรอมนี้ 

๒. ขอพิจารณา 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..................

พิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนการรองเรียนกลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญวากระทําผิดวินัย  
แตเนื่องจากขอมูลและพยานหลักฐานตามหนังสือรองเรียนยังไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการตอไปได 
ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นควรดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง วากรณีท่ีรองเรียนกลาวหานั้นมีมูล
เปนความผิดวินัยหรือไม อยางใด โดยมอบหมายให........(ชื่อ ตําแหนง และสวนราชการ)......... 
ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง ในกรณีดังกลาวแลวรายงานผลพรอมความเห็นวา 
มีขาราชการผูใดมีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม เพียงใด  
และสมควรดําเนินการอยางใดเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามท่ีเสนอโปรดมอบหมายให 

...........(ชื่อ)...............ดําเนินการสืบสวน/ตรวจสอบขอเท็จจริง ในกรณีดังกลาวตอไป จะเปนพระคุณ  
 
  

กรณีมอบหมายบุคคล 
(ไมแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวน) 
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บันทึกถอยคําของพยาน/ผูถกูรองเรียนกลาวหา/ผูรองเรยีน 
เรื่อง การสืบสวน..............(ชื่อ)................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัย 

 
 

วันท่ี................................................................... 

ขาพเจา.................(ชื่อ).................เลขประจําตวัประชาชน........................อายุ.........ป 
สัญชาติ................ศาสนา.................อาชีพ...................................อยูบานเลขท่ี.............................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................แขวง/ตําบล....................................
เขต/อําเภอ....................................จังหวัด.............................โทร.................................... 

ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนพยานในกรณีที่...........(สวนราชการ).................... 
มีบันทึกมอบหมายท่ี สธ.........................../มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน...............(ชื่อ)........... 
ในเรื่อง.................................................................................................................................................. 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามสัตยจริงดังตอไปนี้ 
..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ)....................................พยาน     (ลงชื่อ).....................................ประธาน/กรรมการ/ผูสืบสวน 
(......................................) (......................................) 
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- 2 - 
 

ใบตอ                                              แผนที ่2 
ถอยคําของ........................... 
ใหการในฐานะพยาน/ผูถกูรองเรียนกลาวหา/ผูรองเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวน มิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปน
การใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจ
ขาพเจาใหถอยคํา และกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคํา
เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสืบสวน/ผูสืบสวน 

 
...................(ลายมอืชื่อ).....................พยาน 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 
(........................................................) 

ขาพเจาขอรับรองวา............(ชื่อ)...........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 
(........................................................) 

ฯลฯ 
........................(ลายมือชื่อ).................กรรมการและเลขานุการ 
(........................................................) 

  



19 

รายงานการสืบสวน 

วันท่ี................................................................ 

เรื่อง การสืบสวน.....................(ชื่อ)........................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
เรียน (ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ/มอบหมาย เชน ปลัดกระทรวง/อธิบดี/ผูวาราชการจังหวดั) 

ตามคําส่ัง/บันทึก..............................ที่........../25......ลงวันท่ี...................................... 
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน/ใหสืบสวน กรณี.............(ชื่อ)................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง........................สังกัด...................................................มีกรณีถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยในเรื่อง.................................................................................................................................นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสืบสวน/ผู สืบสวนไดดําเนินการสืบสวนโดยสอบปากคํา 
ผูถูกกลาวหา พยานบุคคล และรวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่น ๆ แลว ดังนี้ 

1. ผูถูกกลาวหา 
...........(ชื่อผูถูกกลาวหา)............ใหการวา............................................................... 

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

2. พยานบุคคล 
2.1 ..................(ชื่อพยาน)...............ใหการวา........................................................ 

............................................................................................................................................................... 
2.2 ..................(ชื่อพยาน)...............ใหการวา........................................................ 

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

3. พยานเอกสาร 
3.1 สําเนา..................... จํานวน.........แผน สรุปความวา....................................... 
3.2 สําเนา..................... จํานวน.........แผน สรุปความวา....................................... 

คณะกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวนไดพิจารณาพยานหลักฐานและประชุมพิจารณาแลว
ไดขอเท็จจริงและมีความเห็น ดังนี้ 

ขอเท็จจริงจากการสืบสวนรับฟงไดวา....................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ความเหน็และขอเสนอ… 
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- 2 - 

ความเห็นและขอเสนอ 
คณะกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวนพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของ.......(ชื่อ)........

ดังกลาว (กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 0

1/อยางไมรายแรง 1

2/ไมมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัย2

3 และพฤติการณของ.........................(ชื่อ)...............ตามที่ไดสืบสวนมานั้น 
เปนการกระทําผิดอยางรายแรง/อยางไมรายแรง) ดังนั้น จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรง/อยางไมรายแรง หรือแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหาโดย 3

4............................................... /พิจารณาโทษโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามขอ 64 หรือขอ 65 ของกฎ ก.พ. วาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556/ ส่ัง “ใหยุติเรื่อง” 

จึงขอเสนอสํานวนการสืบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตอไป 
 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 
(........................................................) 

ฯลฯ 
........................(ลายมือชื่อ).................กรรมการและเลขานุการ 
(........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 เปนกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ดังน้ัน จึงเห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง /หรือ
พิจารณาโทษโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามขอ 64 ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 
2 เปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ดังนั้น จึงเห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงหรือ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือพิจารณาโทษโดยไมตองแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามขอ 65 ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
3 ไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย เห็นควรส่ัง “ใหยุติเรื่อง” 
4 มอบหมายบุคคลเปนผูแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยตองไมเปนบุคคลในคณะกรรมการสืบสวน/ผูสืบสวนคนเดิม 



 
 

 
 
 

 
 
 

ตัวอยาง 
การตรวจสอบขอเท็จจริงเบือ้งตน 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมเสรมิสรางวนิัยและระบบคุณธรรม กลุมงานอุทธรณรองทุกขฯ  โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี         พฤษภาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

เรียน  ผูส่ังใหตรวจสอบขอเท็จจริง เชน ปลัดกระทรวง/ผูวาราชการจังหวัด....../อธิบดีกรม......) 

๑. ความเปนมา 
๑.๑ สถาบัน พ. รายงานขอเท็จจริงกรณีตรวจพบวาวิทยาลัยการสาธารณสุข ส.

จังหวัด อ. ดําเนินการรับนักศึกษาประจําป ๒๕๕๙ รวม ๓ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
มีการดําเนินการรับสมัครนักศึกษารวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศ. เขาศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมจํานวน ๓๐ คน รวมถึง
การรับนักศึกษาบางรายเขาเรียนโดยไมไดรับการมอบหมายใหดําเนินการจากสถาบัน พ. ไมเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรับสมัครบุคคลเขาศกึษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือความโปรงใสจึงขอใหสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องนี้ 

๑.๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวมอบกลุมเสริมสรางวินัยและระบบ
คุณธรรมดําเนินการ 

๒. ขอพิจารณา 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือความโปรงใส  

เปนธรรม เห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว ประกอบดวยบุคคล
ดังตอไปนี ้(๑) ..............(ชื่อ – สกุล)................. ตําแหนง ..............สังกัด...............เปนประธานกรรมการ  
(๒) ..............(ชื่อ – สกุล).................  ตําแหนง ......................สังกัด...............................เปนกรรมการ 
(๓) ..............(ชื่อ – สกุล).................  ตําแหนง ..................สังกัด............... เปนกรรมการและเลขานุการ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว แลวรายงานผลพรอมความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตอไป  

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามที่เสนอ โปรดดําเนินการดังตอไปนี้ 

จะเปนพระคุณ 
๓.๑ ลงนามในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 
๓.๒ ลงนามในบันทึกแจงคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 
 
 

ตัวอยาง 
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คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/กอง/กรม/จังหวดั 
ที่ ............../๒๕......... 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 
_______________ 

ดวย (ชื่อหนวยงาน/ผูรองเรียนกลาวหา) ไดตรวจพบวาวิทยาลัยการสาธารณสุข ส. 
จังหวัด อ. ดําเนินการรับนักศึกษาประจําป ๒๕๕๙ รวม ๓ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม  
ไดรวมกับสํานกังานสาธารณสุขจังหวดั ศ. รับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมจํานวน ๓๐ คน รวมถึงรับนักศึกษาบางรายเขาเรียน 
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โดยไมไดรับการมอบหมายใหดําเนินการจากสถาบัน พ. 
และไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ฉะนั้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. ..............(ชื่อ – สกุล)................. เปนประธานกรรมการ 
 ตําแหนง...................................  
 สังกัด....................................... 

๒. ..............(ชื่อ – สกุล)................. เปนกรรมการ 
 ตําแหนง...................................  
 สังกัด........................................  

๓. ..............(ชื่อ – สกุล)................. เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ตําแหนง...................................  
 สังกัด........................................  

ใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวรายงาน
พรอมความเห็น มาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

ส่ัง ณ วันท่ี          พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

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

......................ตําแหนง...................... 

ตัวอยางคําสั่งแตงตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 



24 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมเสริมสรางวินัยฯ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี          พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

เรียน ..............(ชื่อ – สกุล)................. 

ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแตงตั้งทานเปนประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมเสริมสรางวินัยฯ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี              พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

เรียน  ..............(ชื่อ – สกุล)................. 

ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแตงตัง้ทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุมเสริมสรางวินัยฯ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี            พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

เรียน  ..............(ชื่อ – สกุล)................. 
 

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแตงตั้งทานเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง รายละเอียดตามสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ ท่ีแนบ 
มาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจรงิ โทร.๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๗ 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี            พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง เชญิประชมุ 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี................... / ๒๕๖2 ลงวันที่  
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ไดแตงตั้งทานเปนคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง นั้น 

เพ่ือใหการตรวจสอบขอเท็จจริงเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจงกําหนดการ
ประชุมในการกําหนดแนวทางดําเนินการ ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  
ณ หองประชุม ๒ กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม อาคาร ๖ ชั้น  ๒ ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุม ตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาวดวย  
จะเปนพระคุณ 

 
 

(.....................(ชื่อ - สกุล)......................) 
ตําแหนง ................................................ 
ประธานกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

หรือกรรมการและเลขานุการ แทน  
 
 

  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมเสริมสรางวนิัยและระบบคุณธรรม กลุมงานเสริมสรางฯ  โทร. 02 590 1417 

ท่ี สธ ๐๒๑8.๐๕/ วันท่ี             พฤษภาคม ๒๕๖2 

เรื่อง ตรวจสอบขอเท็จจรงิกรณีการคัดเลือกขาราชการตาํแหนงหัวหนาพยาบาล โรงพยาบาล ช. 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑. ความเปนมา 
ผูใชนามวา พยาบาลโรงพยาบาล ช. ไดมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองเรียนเกี่ยวกับการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาพยาบาลของโรงพยาบาล ช. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ช. โดยกลาวหาวาคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมีการดําเนินการ 
ที่ไมโปรงใสและมีพฤติกรรมสอไปในทางไมสุจริต ดังนี้ 

(1) การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก 
นาง ศ. หัวหนาพยาบาล แจงตอคณะกรรมการบริหารกลุมการพยาบาลวาการ

สรรหาคัดเลือกใหเปนไปตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.039/ว 679 
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2555 โดยท่ีประชุมใหพิจารณาการมีสวนรวมของพยาบาล โดยกําหนดให
คัดเลือกตัวแทนของกลุมการพยาบาล จํานวน 3 คน เพ่ือเปนคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก คัดเลือก
แลวเสร็จเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 ไดตัวแทน คือ นาง อ. นางสาว จ. และนางสาว ป. และ
กําหนดใหนาง ศ. หัวหนาพยาบาลเปนหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก โดยไมใหพยาบาล
ท้ังหมดโหวตลงคะแนนเลือกหัวหนาพยาบาล เนื่องจากจะทําใหเกิดความวุนวายขัดแยงในภายหลัง 

(2) ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกเพ่ือประเมินคุณลักษณะของผูสมัครหัวหนา
พยาบาล 

นาง ศ. และนาง อ. ไดชี้นําคณะกรรมการบริหารกลุมการพยาบาล 
ใหพิจารณาการมีสวนรวมของพยาบาลทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติใหพยาบาลทุกคนมาประเมิน
คุณลักษณะของผูสมัครหัวหนาพยาบาล โดยคะแนนท่ีผูสมัครแตละคนไดรับ จะนําไปคิดเปน 15 %
ของคะแนนการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ท้ังนี้ แบบประเมินคุณลักษณะที่นํามาใช 
มีขอกังขา เคลือบแคลงใจ และสงสัยในความไมโปรงใส ไมยุติธรรม ในหมูพยาบาลท้ังหมด ไมเปด
โอกาสใหผูสมัครแสดงวิสัยทัศน หัวหนากลุมงานและคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกวางตัวไมเปน
กลางชี้นําใหเลือกลงคะแนนผูสมัครท่ีตนสนับสนุน ทําใหคะแนนท่ีไดรับไมแสดงออกถึงความรู 
ความสามารถ และความเหมาะสมของผูสมัคร ตามขอประกาศในการรับสมัครดําเนินการสรรหา
คัดเลือกดวยความรีบเรงกระชั้นชิด ท้ังท่ีตองคัดเลือกกอนลวงหนา 6 เดือน เพ่ือไดศึกษาเรียนรู 
การทํางานในบทบาทหนาท่ีหัวหนาพยาบาล ไมมีการนับคะแนนใหเสร็จส้ินในวันท่ีประเมิน  
(วันท่ี 10 สิงหาคม 2560) มานับคะแนนในวันรุงขึ้น (วันท่ี 11 สิงหาคม 2560) และไมมีการ
ประกาศคะแนนใหไดทราบโดยท่ัวกัน แสดงถึงความไมโปรงใสของคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก 

 
ซึ่งสํานัก… 

ตัวอยาง มอบหมายคณะบุคคล 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
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ซึ่งสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวาเปนกรณีรองเรียนกลาวหาขาราชการ

ระดับสูง จึงสงเรื่องใหกลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมดําเนินการรายละเอียด ตามหนังสือ

รองเรียนท่ีแนบมาพรอมนี้ 

๒. ขอพิจารณา 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรมไดพิจารณาเรื่องรองเรียนดังกลาวแลว  

เห็นควรมอบหมายใหนาย ส. ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ (ดานวินัย) นาย ร. ตําแหนง  
นิติกรชํานาญการ (ดานวินัย) และนางสาว ส.ตําแหนงนิติกร เปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่
รองเรียนดังกลาว และเห็นควรมีหนังสือแจงไปยังผูวาราชการจังหวัด ช. เพ่ือแจงใหโรงพยาบาล ช. 
ชี้แจงขอเท็จจริงพรอมสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของสงใหกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือประกอบการ
พิจารณาดําเนินการตอไป 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดดําเนินการดังตอไปนี้ จะเปนพระคุณ 
3.1 ส่ังการมอบหมายใหนาย ส. นาย ร. และนางสาว ส. เปนผูตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในเรื่องรองเรียนดังกลาว 
3.2 ลงนามในหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด ช. 
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ที่ สธ ๐๒๑๘.๐5/        กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

พฤษภาคม ๒๕62 

เรื่อง  ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐาน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ช. 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  สําเนาหนงัสือรองเรียน  จํานวน 1 ฉบับ 

ดวยมีผูรองเรียนกลาวหาเกี่ยวกับการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หัวหนาพยาบาลของโรงพยาบาล ช. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ช. โดยกลาวหาวาคณะกรรมการ
สรรหาคัดเลือกมีการดําเนินการท่ีไมโปรงใสและมีพฤติกรรมสอไปในทางไมสุจริต รายละเอียดตาม
สําเนาหนังสือรองเรียนที่สงมาดวยนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขไดพิจารณาแลวมอบหมายใหนาย ส. ตําแหนงนิติกรชํานาญการ
พิเศษ (ดานวินัย) นาย ร. ตําแหนงนิติกรชํานาญการ (ดานวินัย) และนางสาว ส. ตําแหนงนิติกร  
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง
ในเรื่องที่รองเรียนดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่รองเรียน ขอใหทานแจงให
โรงพยาบาล ช. ชี ้แจงขอเท็จจริงพรอมสําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวของโดยใหรับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนาสงไปใหกระทรวงสาธารณสุขภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ   

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม 
โทร. 0 2590 1417 
โทรสาร 0 2591 8589 

ตัวอยาง 



 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
การสบืสวน 
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คําส่ังจังหวดัภีมบรุ ี

ที่ 1/2559 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

 

ดวยนายหยุด หยุดไปเลย  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  
ระดับชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาลภีมบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี มีกรณีถูกรองเรียน
กลาวหาวากระทําผิดวินัย ในเรื่องไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 
สิบหาวัน ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ 5 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. นายดํา คมขํา ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ เปนประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลภีมบุร ี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี

2. นายแดง แสงสอง ตําแหนงนติิกรชํานาญการ เปนกรรมการ 
ฝายบริหารทัว่ไป 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี

3. นางขาว วาววบั ตําแหนงนิติกร (พนักงานราชการ) เปนกรรมการและเลขานุการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสืบสวนดําเนินการสืบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอ
สํานวนการสืบสวนพรอมความเห็นวานายหยุด หยุดไปเลย มีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม เพียงใด และสมควรดําเนินการอยางใด มาเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

 

ส่ัง ณ วันท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2559 

    ฟา งามสงา 
(นายฟา  งามสงา) 

       ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี1 

 
 
 
1 ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 อาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ที่ นร 1011/ว35 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553  

ตัวอยาง 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัภีมบรุีกลุมงานนติิการ โทร. 0 2345 6789 
ท่ี  ภบ 0123/ วันท่ี                  ตุลาคม 255๙ 
เรื่อง  รองเรียนกลาวหาขาราชการ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี 

๑. ความเปนมา 
ดวยผูใชนามวาเจาหนาท่ีโรงพยาบาลภีมบุรี มีหนังสือรองเรียนกลาวหานายหยุด 

หยุดไปเลย ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน วาไมมาปฏิบัติหนาที่
ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนมา 
จนถึงปจจุบัน รายละเอียดตามหนังสือรองเรียนที่แนบมาพรอมนี้  

๒. ขอพิจารณา 
โรงพยาบาลภีมบุรีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีเปนการรองเรียนกลาวหาขาราชการ

พลเรือนสามัญวากระทําผิดวินัย แตเนื่องจากขอมูลและพยานหลักฐานตามหนังสือรองเรียน 
ยังไมเพียงพอที่จะดําเนินการตอไปได ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นควรดําเนินการสืบสวน วากรณีที่รองเรียน
กลาวหานั้นมีมูลเปนความผิดวินัยหรือไม อยางใด โดยมอบหมายใหนายศักดิ์ศรี มีมาก นิติกร 
ชํานาญการพิเศษ กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี และนายสมมาก มากมี นติิกร
(พนักงานราชการ) กลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี ดําเนินการสืบสวนในกรณี
ดังกลาว แลวรายงานผลพรอมความเห็นวามีขาราชการผูใดมีพฤติกรรมอันเปนกรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม เพียงใด และสมควรดําเนินการอยางใด เพ่ือประกอบการพิจารณา
ตอไป  

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามท่ีเสนอโปรดมอบหมายให 

นายศักดิ์ศรี มมีาก และนายสมมาก มากมี ดําเนินการสืบสวนในกรณีดงักลาวตอไป จะเปนพระคุณ 
 
 
 
  

ตัวอยาง 

กรณีมอบหมายบุคคล 
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รายงานการสืบสวน 
 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 

เรื่อง  การสืบสวนนายหยุด หยุดไปเลย ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี 

ตามคําส่ังจังหวัดภีมบรุีที่ 1/2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 แตงตัง้คณะกรรมการ
สืบสวนกรณีนายหยุด หยุดไปเลย ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาล 
ภีมบุร ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี มีกรณีถูกรองเรียนกลาวหาวากระทําผิดวินัย ในเรื่องไมมา
ปฏิบัติหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนไดดําเนินการสืบสวนโดยสอบปากคําผูถูกกลาวหา  
พยานบุคคล รวบรวมพยานเอกสารและพยานอื่น ๆ แลว ดังนี้ 

1. ผูถูกกลาวหา 
นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสืบสวนและ

คณะกรรมการสืบสวนไดมีหนังสือท่ี ภบ 0123/12 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปท่ีบานเลขที่ 12 หมู 3 ตําบลภีม อําเภอภีม จังหวัดภีมบุรี ซึ่งเปน
ภูมิลําเนาของนายหยุด หยุดไปเลย แจงใหมาใหการตอคณะกรรมการสืบสวน ภายใน 15 วัน  
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ พรอมท้ังแจงไปในหนังสือดวยวาถาไมมาตามท่ีกําหนด ถือวาไมประสงค 
ที่จะใหการหรือชี้แจงแกขอกลาวหา 

2. พยานบุคคล 
(1) นางสมศรี ดีเลิศ ตําแหนงเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ใหการวาตนเปน 

เพ่ือนรวมงานของนายหยุด หยุดไปเลย ตนมีหนาท่ีรับผิดชอบในจัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ และ
จัดเก็บ บัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลภีมบุร ีและไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ใหมีหนาท่ีขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงาน เมื่อพนเวลา 08.30 น. และสรุปยอด 
ผูมาปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงาน นายหยุด หยุดไปเลย เปนคนท่ีมีนิสัยดีสุภาพเรียบรอย และ 
มีหนี้สินมาก เคยยืมเงินตนหลายครั้งแตไมเคยใชคืน และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนมา
จนถึงปจจุบัน นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดมาทํางานและไมลงชื่อปฏิบัติงานเลย เมื่อวันที่  
10 กันยายน 2559 นายหยุด หยุดไปเลย ไดโทรศัพทบอกกับตนวามีหนี้สินมาก กลัวเจาหนี้ 
ทํารายและบอกไดงานทําใหมแลวท่ีบริษัทเอบีซี 

(2) นายบุญยืน อยูนาน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ใหการวาตนเปน
หัวหนาฝายบริหารทั่วไปและเปนหัวหนาของนายหยุด หยุดไปเลย นายหยุด หยุดไปเลย ปกติเปน
คนขยันทํางานและนิสัยสุภาพเรียบรอยมีหนี้สินมากและเคยยืมเงินตนหลายครั้งแตไมเคยใชคืน 

 
 
 

ตัวอยาง 
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และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดมาทํางานเลย 
(3) นางแก อายุยืน มารดาของนายหยุด หยุดไปเลย ใหการวา บุตรชาย 

ของตนเคยบนใหฟงวากลุมใจในปญหาหนี้สินท่ีกูเงินนอกระบบมา เจาหนี้ก็มาทวงหนี้และขูจะทํา
รายเกือบทุกวัน และบอกวาจะไปหางานใหมท่ีกรุงเทพฯ ตนพ่ึงทราบวาตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 
2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดไปทํางานท่ีโรงพยาบาลภีมบุรโีดยทราบ
จากคณะกรรมการท่ีมาสืบสวนในวันนี้ และเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2559 นายหยุด หยุดไปเลย 
ไดโทรศัพทมาขอยืมเงินจากตน จํานวน 10,000 บาท 

3. พยานเอกสาร 
(1) สําเนาบัญชีลงชื่อปฏิบัติงานของนายหยุด หยุดไปเลย ประจําเดือน

สิงหาคม 2559-ตุลาคม 2559 จํานวน 62 แผน ซึ่งปรากฏวาตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 
เปนตนมา นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดลงชื่อปฏิบัติงานเลยแตอยางใด 

(2) บันทึกรายงานลงวันที่ 20กันยายน 2559 ของนายบุญยืน อยูนาน  
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลภีมบุรี รายงานวาตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนตนมา นายหยุด 
หยุดไปเลย ไมไดลงชื่อปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสืบสวนไดพิจารณาพยานหลักฐานและประชุมพิจารณาแลว 
ไดขอเท็จจริงและมีความเห็น ดังนี้ 

ขอเท็จจริงจากการสืบสวนรับฟงไดวา นายหยุด หยุดไปเลย ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการ ระดับชํานาญงาน โรงพยาบาลภีมบุรี มีหนาท่ีดูแลดานเอกสารตาง ๆ ตลอดจนการจัดเก็บ
และคนหาเอกสารตาง ๆ รวมท้ังการจัดเตรียมการประชุม นายหยุด หยุดไปเลย ไมไดมาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งติดตอในคราวเดียวกัน 
เปนเวลาเกิน 15 วัน และสาเหตุที่ละทิ้งหนาที่ราชการดังกลาวเนื่องจากมีปญหาเรื่องหนี้นอกระบบ 
จึงหลบหนีเจาหนี้ท่ีมาทวงหนี้กลัววาจะถูกทําราย และไดไปทํางานใหมท่ีบริษัทเอบีซี ตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 25591 

ความเห็นและขอเสนอ 
คณะกรรมการสืบสวนพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของนายหยุด หยุดไปเลย 

ดังกลาว มีมูลท่ีควรกลาวหาวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และเห็นวาเปนกรณีความผิด 
ท่ีปรากฏชัดแจง ตามขอ 65(1) ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาจะลงโทษโดยไมตองสอบสวนก็ได โดยเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้ง
หนาท่ีราชการติดตอในคราวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมเีหตุผลอันสมควร ตามมาตรา 85(3) 
 
 

 
 
 
 

1ตองหาสาเหตุที่ไมมาปฏิบัติราชการใหชัดเจน มิฉะนั้นจะไมครบองคประกอบของความผิด 
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แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงเห็นควรลงโทษไลนายหยุด 
หยุดไปเลย ออกจากราชการตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีเริ่มละท้ิงหนาท่ีราชการ 
เปนตนไป 

จึงขอเสนอสํานวนการสืบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ดํา คมขํา ประธานกรรมการ 
(นายดํา  คมขํา) 

แดง แสงสอง กรรมการ 
(นายแดง  แสงสอง) 

ขาว วาววบั  กรรมการและเลขานุการ 
(นางขาว  วาววับ) 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การดาํเนินการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

 



 
 

บทท่ี ๓ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๒ กําหนดวา  
“ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวากรณีมีมูล ถาความผิดนั้นมิใช 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ
พรอมท้ังรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗  
เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได” ตอมาสํานักงาน ก.พ. ไดออกกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงใหชัดเจนและรวดเร็วขึ้น 
โดยกําหนดไวในหมวด ๓ การดาํเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหมท่ีสําคัญ เชน กําหนดระยะเวลาเรงรัดในการสอบสวน 
วิธีการสอบสวน การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการคัดคานกรรมการสอบสวน เปนตน  

ตามความในมาตรา ๙๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
และขอ ๘ ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น ในการดําเนินการทางวินัย 
อยางไมรายแรง ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 อาจดําเนินการได ๒ วิธี คือ  

๑. การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงโดยไมแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และ  

๒. การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงโดยแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน 

การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่มีการ
กลาวหาเพ่ือใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยเปนไปดวยความยุติธรรม โดยการสอบสวนทางวินัย
ใชหลักการไตสวน ท่ีคณะกรรมการสอบสวนจะตองแสวงหาความจริงวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ตามขอกลาวหาหรือไม แมผูถูกกลาวหาจะไมไดกลาวอางหรือยกขึ้นเปนขอตอสู แตถาเปนประเด็น
สําคัญท่ีตองพิสูจนเพ่ือใหไดขอยุติวาขอเท็จจริงเปนเชนไร ก็เปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวน 
ที่จะตองแสวงหาความจริงดังกลาว โดยยึดหลักการรับฟงความสองฝาย ซึ่งตางกับการสอบสวน
ในทางอาญาท่ีใชระบบกลาวหา ซึ่งมุงเนนการสอบสวนพยานฝายกลาวหาวาพยานหลักฐานท่ีไดมา
เพียงพอตามขอหาท่ีจะสงฟองคดีอาญาหรือไม โดยไมไดเนนพยานของผูตองหาหรือพยานอื่น 

การสอบสวนทางวินัยมี ๒ กรณี ดังนี้ 
๑. กรณีกระทําผิดทางวินัยอยางไมรายแรง 
๒. กรณีกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง 

ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน 
๑. การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง โดยไมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

๑.๑ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการสอบสวน
ดวยตัวเองหรือมอบหมายใหผูหนึ่งผู ใดเปนผูสอบสวนทางวินัยเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน 
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มาประกอบการพิจารณาวากรณีเปนความผิดวินัยหรือไม ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด 
ตามขอ ๙ ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

๑.๒ ระยะเวลาการสอบสวน ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน3  
นับแตวันท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ท้ังนี้ตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหขาราชการพลเรือนสามัญผูถูกกลาวหาทราบ รวมท้ังตองใหโอกาส 
ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหาภายในเวลาท่ีกําหนดดวย (ตามขอ ๙ และขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง) 
หากผูถูกกลาวหาไมชี้แจงแกขอกลาวหาภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไมประสงค 
จะชี้แจงแกขอกลาวหา (ตามขอ ๑๐ วรรคสอง) 

๒. การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง โดยแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
๒.๑ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหผู ส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังนี้ 
(๑) ทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง 

และวรรคส่ี ขอ ๑๙ และขอ ๒๐) 
(๒) แจงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ (ขอ ๒๑ (1)) 
(๓) แจงและสงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหประธานกรรมการและ

กรรมการสอบสวน (ขอ 21 (2)) 
(๔) ใหผูถูกกลาวหามีโอกาสคัดคานกรรมการสอบสวน (ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕) 

๒.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการดังนี้ 

(1 ) คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวของ (ขอ 26) 

(2) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบ (ขอ 40) 

(3) ใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา (ขอ 41 ขอ 42 และขอ 43) 
(4) รวบรวมพยานหลักฐาน และประชุมพิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ี

สอบสวน (ขอ 52) 
(5) จัดทํารายงานการสอบสวนพรอมท้ังสํานวนการสอบสวนเสนอผูส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน (ขอ 53) 
สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญ

ตําแหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวงกัน ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน ก็ใหเปนไป
ตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๑๖ 
(ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) และขอ ๑๗ (การรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 
ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

3 เปนระยะเวลาเรงรัดเพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปอยางรวดเร็วตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 240/2555 
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กระบวนการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา(ขอ 40) ตามแบบ 
ดว. 5 มีขั้นตอน ดังน้ี 

1. จัดทําบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
จํานวน 2 ฉบับ โดยจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย 

1.1 ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เมื่อใด 
อยางไร เปนความผิดวินัยในกรณีใด  

1.2 สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยจะระบุชื่อพยานดวยหรือไม 
ก็ได สวนพยานเอกสารควรจะตองระบุรายละเอียดโดยยอพอใหเขาใจได 

1.3 แจงสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา 
เปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐาน
นั้นมาได 

1.4 สอบถามผูถูกกลาวหาวาจะยอมรับสารภาพวากระทําผิดตามท่ีปรากฏ
พยานหลักฐานหรือไม แลวบันทึกถอยคําท่ีใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธพรอมเหตุผลในแบบบันทึก
ถอยคําของผูถูกกลาวหา (แบบ ดว. 4)  

2. วิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา มี 2 วิธี 
2.1 การแจงโดยตรงเปนการดําเนินการตามขอ 41 ของกฎ ก.พ. วาดวย 

การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กลาวคือ ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือ
รับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี
เพ่ือแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ เมื่อผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการแจงขอกลาวหาแลวใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อในบันทึกการแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาทั้ง 2 ฉบับ อนึ่ง หากผูถูกกลาวหารับทราบ 
ขอกลาวหาแลวไมยอมลงลายมือชื่อใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไวและถือวา 
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาแลว แลวสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 1 ฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูอาศัยที่ปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการของผูถูกกลาวหา 

2.2 การแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เปนการดําเนินการตามขอ 43 
ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จะใชในกรณีผูถูกกลาวหาไมมาพบ
คณะกรรมการสอบสวนตามนัดหมาย กลาวคือ ผูถูกกลาวหาไมมาตามวัน เวลา และสถานที่ 
ท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกใหมาพบตามขอ 2.1 โดยใหสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 1 ฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยูอาศัย 
ที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการของผูถูกกลาวหา เมื่อลวงพน 15 วันนับแตวันท่ีไดดําเนินการ
ดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว 
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ผลการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง4 
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไดดําเนินการสอบสวน 

ไมวาจะเปนการสอบสวนโดยตั้งคณะกรรมการหรือไมก็ตาม ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาส่ังการหรือดําเนินการตามขอ ๑๑ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. “ส่ังยุติเรื่อง” ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย 

๒. ส่ังลงโทษ “ภาคทัณฑ” “ตัดเงินเดือน” หรือ “ลดเงินเดือน” ตามมาตรา ๙๖ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๖๗ ของกฎ ก.พ.วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

๓. ส่ังใหงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือน ตามมาตรา ๙๖ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หากเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
เล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้ โดยทําเปนคําส่ังงดโทษ ตามขอ 71 ของกฎ ก.พ.วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

4. ส่ังยุติการดําเนินการทางวินัย  
4.1 กรณีท่ีผูถูกกลาวหาผูใดตายในระหวางการสอบสวน ตามขอ ๖๒ ของ 

กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กําหนดวาในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาผูใดตาย 
ในระหวางการสอบสวน ใหการดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นเปนอันยุติ แตใหคณะกรรมการสอบสวน
และผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ
ตอไปเทาท่ีสามารถจะกระทําได แลวทําความเห็นเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ แลวแตกรณี เชน นาง ก. ขาราชการพลเรือนสามัญ ถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมกระทําการ
ทุจริตตอหนาที่ราชการ โดยคณะกรรมการสอบสวนไดทําการสอบสวนพบวากรณีดังกลาวมีมูลที่ควร
กลาวหาวานาง ก. กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ตอมา นาง ก. ไดถึงแกความตายในระหวาง 
การสอบสวนกรณีจึงไมอาจดําเนินการทางวินัยตอไปได เนื่องจากไมตองดวยมาตรา 100  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตามกรณีมีปญหาวาทายาท 
มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดของนาง ก. หรือไม ซึ่งการจายบําเหน็จตกทอดใหแกขาราชการท่ีตาย 
ในระหวางรับราชการนั้น ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 กําหนดวา “ขาราชการซึ่งมิใชขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการหรือขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการผูใด
มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยในเรื่องท่ี 
กระทําผิดวินัยนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาวินิจฉัยวาถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตอง
ไดรับโทษถึงไลออกหรือไมถาเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
ตกทอดตามมาตรา ๔๘” กรณีนี้คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนและพบวาขณะท่ี 
นาง ก. ยังมีชีวิตอยูไดกระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชทําใหราชการไดรับความเสียหายและเห็นวา 
 
4 จะตองรายงาน ประธาน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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กรณีเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความ
เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจรติ ตามมาตรา 85 (1) และฐาน
กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (4) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หากนาง ก. ยังไมถึงแกความตายจะตองไดรับโทษไลออก
จากราชการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแลวเห็นวา จากการสอบสวนมีพยานหลักฐาน
ชัดเจนเพียงพอที่ทําใหเชื่อไดวา นาง ก. ไดกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง สมควรไดรับโทษไลออก
จากราชการ ทายาทของนาง ก. จึงไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 

4.2 กรณีผูถูกกลาวหาผูใดตายกอนมีคําสั่งต้ังกรรมการสอบสวน สงผลให
บุคคลนั้นไมมีสภาพเปนขาราชการ ใหการดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นเปนอันยุติลง เชน นาย พ. 
ขาราชการพลเรือน กระทําความผิดวินัยกรณีไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 14 วัน และมาปฏิบัติงาน
สาย 2 วัน โดยไมมีการย่ืนใบลาและไมมีเหตุอันสมควร ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนพิจารณาจาก
พยานหลักฐานแลวเห็นวา พฤติการณของนาย พ. เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง  
ฐานละทิ้งหนาที่ราชการและฐานไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) (5) 
และมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตอมา นาย พ.  
ไดเสียชีวิตลงดวยอาการหัวใจลมเหลว คณะกรรมการสืบสวนจึงยุติการดําเนินการทางวินัยในกรณี
ดังกลาวและไดเสนอสํานวนการสืบสวนตอผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวน และผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสืบสวนเสนอ 

ทั้ งนี้ ต ามหนั ง สือกระทรวงการค ลั ง ท่ี  กค  ๐๕๐๔/๑๔๕๕๖  ลงวันที่  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ไดขอความรวมมือใหสวนราชการปฏิบัติ ในกรณีขาราชการซึ่งมีกรณีหรือ 
ตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยและไดถึงแก 
ความตายในระหวางการสอบสวนยังไมเสร็จส้ินในทางปฏิบัติคณะกรรมการสอบสวนจะงดการ
สอบสวนเพราะขาราชการผูนั้นไดพนจากราชการเพราะถึงแกความตายไปแลว แตโดยท่ีขาราชการ 
ซึ่งมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงถาถึงแกความตายเสียกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องที่
กระทําผิดวินัยนั้นมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัตบิําเหนจ็บํานาญขาราชการพ.ศ. 2494  บัญญัติให
กระทรวงเจาสังกัดเปนผูพิจารณาวินิจฉัยวาถาขาราชการผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตอง 
ไดรับโทษถึงไลออกหรือปลดออกหรือไมถาเห็นวาขาราชการผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออกหรือ 
ปลดออกทายาทไมมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จตกทอดเพ่ืออนุวัติตามนัยมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 ดังนี้ 

1) ในกรณีขาราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยตอมาไดถึงแก
ความตายเสียกอนการสอบสวนพิจารณาทางวินัยเสร็จส้ินใหผูส่ังตั้งกรรมการสอบสวนความผิด 
ทางวินัยส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปและสรุปความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยของกระทรวงเจาสังกัดตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
พ.ศ. 2494 โดยเร็วที่สุดเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของทายาทท่ีมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 

2) ใหเจาสังกัดรีบแจงการถึงแกกรรมของขาราชการในกรณีดังกลาวตามขอ 1  
ใหกรมบัญชีกลางในโอกาสแรกพรอมท้ังสงสําเนาคําส่ังตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยและ
คําส่ังใหทําการสอบสวนตอไปตามนัยแหงขอ 1 ใหดวย 
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3) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยไดทําการสอบสวนตอไปและ 
สรุปความเห็นประการใดขอใหสงคําแถลงผลการสอบสวนของคณะกรรมการดังกลาวให
กรมบัญชีกลาง 1 ชุด ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการสอบสวนเสร็จท้ังนี้เพ่ือเปนหลักฐาน
ในการพิจารณาส่ังจายบําเหน็จตกทอดใหหรือไมตอไป 

5. ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรงตามหมวด ๔ ของกฎ ก.พ.
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ทั้งนี้ ตามขอ 11 (4)  

การรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวง (มาตรา 103) 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๐๓ บัญญัติวา  

เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการ
โดยเฉพาะ หรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัย
สังกัดอยูเพ่ือพิจารณา เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน หรือกรณี
ดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสองใหรายงาน ก.พ. ท้ังนี้  
ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการ 
ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี 
อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕ 

อนึ่ ง มาตรานี้ เปนการวางมาตรการกํากับดูแลใหการดํ าเนินการทางวินัย 
ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น  
จึงบัญญัติใหผูบังคับบัญชาตองรายงานการดําเนินการทางวินัยที่แลวเสร็จไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง 
หรือ ก.พ. แลวแตกรณี เพ่ือตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ งหาก อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นวา 
การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูใดเปนการไมถูกตอง หรือไม เหมาะสม ก็จะมีมติให
ผูบังคับบัญชาดังกลาวดําเนินการใหถูกตองหรือเหมาะสมได ซึ่งผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
แบบ 

การดาํเนินการทางวินยัอยางไมรายแรง 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 
ที่........./25......... 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
 

ดวย.................(ชื่อ).............เลขประจําตัวประชาชน..................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภท.................ตําแหนงในการบริหาร (ถามี)................ตําแหนงในสายงาน..............................
ระดับ.....................สวนราชการ.........................................สังกัดจังหวัด (ถามี)...........................................
กรม....................................เลขท่ีตําแหนง.......................มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง ในเรื่อง.............................(ระบุพฤติการณการกระทําท่ีกลาวอางวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดขอกลาวหาใหชัดเจนไมควรระบุบทมาตราวาดวยวินัยหรือฐานความผิด)............... 

อาศัยอํานาจตามมาตรา.....(๙2 หรือ 94 แลวแตกรณี).....แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ.....(๑2 หรือ 16 แลวแตกรณี).....ของกฎ ก.พ.  
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวน 
ผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

....................(ชื่อ)......................... เปนประธานกรรมการ 

....................(ชื่อ)......................... เปนกรรมการ 
ฯลฯ ฯลฯ 

....................(ชื่อ)......................... เปนกรรมการและเลขานุการ 

....................(ชื่อ)......................... เปนผูชวยเลขานุการ(ถามี) 

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการ 
ตามขอ ๔๙ หรือขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง ณ วันท่ี..........(เดือน2)..............พ.ศ.............. 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อ-สกุลผูส่ัง)...................) 

.......................ตําแหนง3........................... 
 

1 กรณีอางมาตรา 94 (1) - (4) เฉพาะกรณีที่มีผูรวมกระทําความผิดตําแหนงตางกัน หรือตางกรม หรือตางกระทรวง 
2 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
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หนังสือแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง 
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

ตามขอ 12 และขอ ๒๑ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กําหนดใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงแจงตําแหนงของประธาน
กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (ถามี) รวมท้ังสิทธิคัดคาน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไปพรอมกบัคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน นั้น 

บัดนี้ ไดมีคําส่ัง............................................ที่...../...... เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ลงวันที่......................................เพ่ือสอบสวนทาน จึงแจงตําแหนง
และระดับตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงใหทราบ ดังนี้ 

..........(ชื่อ และตําแหนง1).......... เปนประธานกรรมการ 

..........(ชื่อ และตําแหนง1)..........  เปนกรรมการ 
ฯลฯ ฯลฯ 

..........(ชื่อ และตําแหนง1)..........  เปนกรรมการและเลขานุการ 

..........(ชื่อ และตําแหนง1)..........  เปนผูชวยเลขานุการ(ถามี) 

ทั้งนี้ ทานมีสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงโดยทําเปน
หนังสือย่ืนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ตามนัยขอ 12 ของกฎ 
ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓ การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหา
วากระทําผิดวินยัอยางไมรายแรงภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําส่ังนี้2 
 

(ลงชื่อ) 

(................ชื่อ-สกุลผูส่ัง...................) 
.......................ตําแหนง3......................... 

(ลงชื่อ) 

(..............ชื่อ-สกุลผูถกูกลาวหา...................) 
.......................ตําแหนง......................... 

วัน/เดือน/ป..................................................... 
 
 
 
 

1 ใหระบุตําแหนงในการบริหารงาน (ถามี) ตําแหนงในสายงานและระดับดวย 
2 การยื่นหนังสือคัดคานคณะกรรมการสอบสวนฯ ตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนฯ ใหเปนไปตามกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินยั 

พ.ศ. 2556 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 

ที่......./25..... 
เรื่อง เปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน 

 

ตามคําส่ัง............................................ท่ี....../25.................ส่ัง ณ วันที่......................
แตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง...........................(ชื่อ)...................................... 
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภท........................................ตําแหนงในการบริหารงาน (ถามี).......................................
ตําแหนงในสายงาน..............................ระดับ......................สวนราชการ..............................................
สังกัดจังหวัด (ถามี) ..........................กรม...........................เลขท่ีตําแหนง...................นั้น 

บัดนี ้เห็นสมควรเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง เปนดังนี ้

..............(ชื่อ)............... เปนประธานกรรมการ 

..............(ชื่อ).............. เปนประธานกรรมการ 
ฯลฯ ฯลฯ 

..............(ชื่อ).............. เปนกรรมการและเลขานุการ 

..............(ชื่อ).............. เปนผูชวยเลขานุการ(ถามี) 

ส่ัง ณ วันท่ี.................(เดือน1)..................พ.ศ. 25..... 

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

 
..........................(ตําแหนง2).............................. 

 
 
 
 
 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

2 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* กรณีเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนฯ ใหแจงตามหนังสือแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงตามกฎ ก.พ. วาดวย
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
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บันทึกถอยคําของพยาน 

เรื่อง  การสอบสวน................(ชื่อ).................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 

สอบสวนที่................................................. 
วันท่ี................................................................... 

ขาพเจา..............(ชื่อ).............เลขประจําตัวประชาชน............................อายุ............ป 
สัญชาติ...................ศาสนา.......................อาชีพ.................................อยูบานเลขท่ี......................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ.......................จังหวัด...................................โทร.............................................. 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดแจงใหขาพเจาทราบแลววา
ขาพเจาเปนพยานในกรณี ท่ี....(สวนราชการ)...มีคําส่ังที่ ......../....... ลงวันที่ ..................แตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง..............(ชื่อ)..........ในเรื่อง....................................
(สรุปเรื่องท่ีถูกกลาวหาพอสังเขป)............ 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้ 
..................................................................................................................................... 

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

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
มิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบ 
ไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจาใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยาง 
ไมรายแรงไดอานใหขาพเจาฟง/ ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลวขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคํา 
ที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................พยาน 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

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

ขาพเจาขอรับรองวา...............(ชื่อ).............ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ)....................กรรมการ 

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

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................)  
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บันทึกการแจงขอกลาวหา 
และสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหา ตามขอ 13 

เรื่อง การสอบสวน.....................(ชื่อ)......................ซึง่ถกูกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางไมรายแรง 
 
 

สอบสวนที่............................................ 
วันท่ี.............................................................. 

ตามคําส่ัง.............................ที่....../25...........ส่ัง ณ วันที่.............................................
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง.................(ชื่อ).................คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหา 
.........................................................................................................................................................นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดดําเนินการรวบรวม
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา1 แลวเห็นวา 
เพียงพอที่จะรับฟงและดําเนินการตอไปได โดยมีขอกลาวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

ขอกลาวหา...................(ระบขุอเท็จจริงและพฤติการณที่รับฟงไดจากการสอบสวนวา
ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไรในเรื่องที่กลาวหา เปนความผิดวินัยกรณีใด ใหชัดเจน
เพียงพอท่ี ผูถูกกลาวหาจะเขาใจและไมหลงประเด็นขอตอ สู  โดยไมตองระบุมาตราและ 
ฐานความผิด).......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา2 
1. พยานบคุคล 
2. พยานเอกสาร  
3. พยานวัตถุ (ถามี) 

.........................(ที่เกี่ยวของและสนบัสนนุขอกลาวหาเพ่ือใหผูถูกกลาวหาสามารถนําไปแกขอกลาวหา
โดยไมหลงประเดน็)................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

ในการสอบสวนนี้  ผู ถูกกลาวหามีสิทธิ ท่ีจะใหถอยคําหรือยื่นชี้แจงแกขอกลาวหา 
เปนหนังสอืและมีสิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้น
มาก็ได 
 
 
 
 
 
๑ การประชุมวินิจฉัยตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
๒ การสรุปพยานหลักฐานจะระบุชื่อพยานหรือไมระบุชื่อก็ได  
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- 2 - 
 

บันทึกนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางไมรายแรงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ)....................กรรมการ 

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

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

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

 
สอบสวนที่.............................................. 

วันท่ี................................................................ 
ขาพเจา...................(ชื่อ)..................ไดรบัทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันที่......................................................
ไวเปนหลักฐานตอหนาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง และไดรับบันทึกนี้หนึ่งฉบับ
ไวแลวในวันนี ้

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(........................................................) 
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บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวน...................(ชื่อ).......................ซึง่ถกูกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางไมรายแรง 
 

สอบสวนที่.......................................... 
วันท่ี............................................................. 

ขาพเจา.................(ชื่อ)..............เลขประจําตวัประชาชน.......................อายุ.............ป 
สัญชาติ......................ศาสนา.........................อาชีพ..................................อยูบานเลขที่........................
ตรอก/ซอย................................ถนน.........................................แขวง/ตําบล........................................
เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................โทร...........................................
ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาตามคําส่ัง.................................ท่ี................/25........
ส่ัง ณ วันท่ี......................... ในเรื่อง................(สรุปเรือ่งท่ีถกูกลาวหาพอสังเขป)................................... 
............................................................................................................................................................... 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามบันทึกลงวันท่ี.....................................ใหขาพเจา
รับทราบแลวนั้น 

ตามขอกลาวหาท่ีวา...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอชี้แจงวา....................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

..............(ลายมือชื่อ)..............ผูถูกกลาวหา ............(ลายมือชื่อ)..............ประธาน/กรรมการ 

(.............................................) (............................................) 
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ใบตอ แผนที ่2 
 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
มิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบ 
ไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจาใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยาง 
ไมรายแรงไดอานใหขาพเจาฟง/ ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลวขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคํา 
ที่ถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวนสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

 
...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

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

ขาพเจาขอรับรองวา............(ชื่อ)...........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

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

ฯลฯ 

...................(ลายมือชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 
 
 
 
 
 
* กรณีผูถูกกลาวหาตองการจะชี้แจงเบื้องตนกอนการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานฯ ก็ใหดําเนินการตามแบบฟอรมบันทึกถอยคําพยานหรือ
ชี้แจงเปนหนังสือแทน  
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รายงานการสอบสวนทางวนิยัอยางไมรายแรง 

วันท่ี....................................................... 

เรื่อง การสอบสวน..................(ชื่อ)...................ซึง่ถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางไมรายแรง 
เรียน .................................................... 

ตามคาํส่ัง....................................ที่........../25......ส่ัง ณ วันที ่.................................... 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง...............(ชื่อ)................ในเรือ่ง....................... 
..........................................................................................................................................................นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดดําเนินการสอบสวนและ 
ไดประชุมพิจารณามีความเห็นในเรื่องท่ีสอบสวนนี้แลว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีขอเท็จจริง  
ขอกฎหมาย และความเห็นดังตอไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.......................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

2. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน....................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

3. ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 (...) พิจารณาเห็นวากรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวา.................(ชื่อ).................กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

4. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดประชุมพิจารณาแนวทาง 
การสอบสวน และไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และ
ไดประชุมพิจารณาแลวเห็นวา พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวา........................(ชื่อ)..................
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในเรื่องนี้ โดยมีขอเท็จจริงในเบื้องตนขอกลาวหาและ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยสรุปดังนี้ 

ขอเท็จจรงิไดความในเบื้องตนวา............................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ขอกลาวหา.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 



54 

- 2 - 
 

พยานหลักฐานท่ีสนับสนนุขอกลาวหา1................................................................... 
1. พยานบุคคล 

1.1 ...........(ชื่อ-สกุล)..............ใหถอยคาํสรุปวา............................................... 
1.2 ...........(ชื่อ-สกุล)..............ใหถอยคาํสรุปวา............................................... 

2. พยานเอกสาร 
2.1 สําเนา.......................จํานวน............แผน สรปุความวา............................. 
2.2 สําเนา.......................จํานวน............แผน สรปุความวา............................. 

3. พยานวัตถุ
.......................................................................................................................... 

5. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดเรียก...............(ชื่อ).................
ผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบแลว ผูถูกกลาวหาไดลงลายมือชื่อรับทราบและไดรับมอบบันทึกการแจงดังกลาว 
ลงวันที่.................ไปจํานวนหนึ่งฉบับแลวดวย2 

6. ...................(ชื่อ)......................ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงและนาํสืบแกขอกลาวหา ดังนี้ 

คําชี้แจงแกขอกลาวหา............................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

พยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหา 
1. พยานบคุคล 

1.1 ...........(ชื่อ-สกุล)..............ใหถอยคําสรุปวา............................................... 
1.2 ...........(ชื่อ-สกุล)..............ใหถอยคําสรุปวา............................................... 

2. พยานเอกสาร 
2.1 สําเนา.......................จํานวน............แผน สรปุความวา............................. 
2.2 สําเนา.......................จํานวน............แผน สรปุความวา............................. 

3. พยานวัตถุ
................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
1 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 35 หรืองดสอบสวนพยานใดตามขอ 36 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวนหรือ
พยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย 
2 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมมาพบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเรียก ใหสงบันทึกตามขอ 13 จํานวน 1 ฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ณ ที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานราชการ 
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7. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไดประชุมพิจารณา3 ขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานตาง ๆ และมีความเห็น ดงันี้ 

ขอเท็จจริงจากการสอบสวนรับฟงไดวา..................(ขอเท็จจรงิท่ีรบัฟงจาก ทั้งฝาย
กลาวหา  ฝายผูถูกกลาวหา และผูเกี่ยวของที่เปนขอยุติวาเหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นอยางใด)..................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ............................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

 

ประเด็นที่ตองพิจารณา 

.........(ขอเท็จจริงที่ยังไมยุตเิพ่ือพิจารณาใหเปนที่ยุติ).............................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

........(พิจารณาขอเท็จจรงิปรับใหเขากบัขอกฎหมายท่ีกาํหนดเปนความผิด)........... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง ............................. 

(ใหระบวุาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวนิัยอยางไร หรอืไม ถาผิด เปนความผิดวนิัยกรณีใด ตามมาตรา
ใดและควรไดรับโทษสถานใด)................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................4 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพรอมนี้ไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาดวยแลว 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 
(........................................................) 

 
3 การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอํานาจ
ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง แตท้ังนี้องคประกอบของคณะกรรมการตองเปนไปตามขอ 12 ประกอบขอ 18 ของกฎ ก.พ.วาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
4 ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ใหบันทกึรายละเอียดความเห็นแยงดวย 
* ใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับไวในรายงานการสอบสวนทุกหนาเพื่อปองกันการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมขอความ หรือเปล่ียนหนา  
ตามขอ 53 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 

ที่........./25......... 
เรื่อง  ลงโทษลดเงินเดือน 

 
 

ดวย..............(ชื่อ)............เลขประจําตัวประชาชน................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนง.........................ระดับ...........................สังกัด..........................................ตําแหนงเลขท่ี.................
รับเงินเดือนในอัตรา.......................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี...............................(ระบุพฤติการณ
แหงการกระทําวา ผูถูกลงโทษ ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร ใหครบองคประกอบของฐานความผิด
ที่ลงโทษ)..........................................................................................................................................นั้น 
พฤติการณของ....................(ชื่อ).................เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน...... 
(ระบุทุกฐานความผิดท่ีเห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณท่ีไดแจงขอกลาวหาไวแลว  
โดยไมตองกําหนดโทษในแตละประเด็น).................ตามมาตรา.....................และมาตรา 84  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรไดรับโทษลดเงินเดือนในอัตรา.......
(รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔)........... 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๖๗ (3) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
จึงใหลงโทษลดเงินเดือน............(ชื่อ)...........ในอัตรา....(รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔).....ของเงินเดือน 
ที่ไดรับในวันที่มีคําส่ังลงโทษ 

อนึ่ง............(ชื่อ)............มีสิทธอิุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนด
ไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน...............เปนตนไป (เดือนที่ส่ังลงโทษ) 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน1).........................พ.ศ................. 
 

(ลงชื่อ) 
(........................ชือ่-สกุลผูส่ัง)...........................) 
.......................ตําแหนง............................. 

 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)....... 

ที่............/25........ 
เรื่อง  ลงโทษตดัเงินเดือน 

 
ดวย...........(ชื่อ)...........เลขประจําตัวประชาชน.....................ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนง.........................ระดับ..............................สังกัด.......................................ตําแหนงเลขที่................. 
รับเงินเดือนในอัตรา...................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี...............................(ระบุพฤติการณ
แหงการกระทําวา ผูถูกลงโทษ ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร ใหครบองคประกอบของฐานความผิด
ที่ลงโทษ)...........................................................................................................................................นั้น 
พฤติการณของ.................(ชื่อ)................เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน............
(ระบุทุกฐานความผิดที่เห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว โดยไมตอง
กําหนดโทษในแตละประเด็น)..................................ตามมาตรา............................. และมาตรา 84 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรไดรับโทษตัดเงินเดือนในอัตรา
..............(รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ เปนเวลาหนึ่งเดือน หรือสองเดือน หรือสามเดือน)........ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๖๗ (2) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ.๒๕๕๖ จึงใหลงโทษตัดเงินเดือน............(ชื่อ)............ในอัตรา....(รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔  
เปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน).....ของเงินเดือนที่ไดรับในวันที่มีคําส่ังลงโทษ 

อนึ่ง...........(ชื่อ).............มีสิทธอิุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน....................... เปนตนไป (เดือนที่ส่ังลงโทษ) 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน1)....................พ.ศ................. 
 

(ลงชื่อ) 
(........................ชือ่-สกุลผูส่ัง)...........................) 
............................ตําแหนง............................. 

 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 

ที่.........../25........ 
เรื่อง  ลงโทษภาคทัณฑ 

 
 

ดวย.............(ชื่อ)..........เลขประจําตัวประชาชน....................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนง........................ระดับ.........................สังกัด............................................ตําแหนงเลขที่...................
รับเงินเดือนในอัตรา.................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี..............................................................
(ระบุพฤติการณแหงการกระทําวา ผูถูกลงโทษ ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อใด อยางไร ใหครบองคประกอบ
ของฐานความท่ีลงโทษ).........................................................................................................................
นั้น พฤติการณของ...............(ชื่อ)...............เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน........
(ระบุทุกฐานความผิดท่ีเห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว โดยไมตอง
กําหนดโทษในแตละประเด็น)...............................ตามมาตรา.................................และมาตรา 84 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และขอ ๖๗ (1) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ จึงให
ลงโทษภาคทัณฑ..........(ชื่อ)........... 

อนึ่ง.............(ชื่อ)..............มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน1)....................พ.ศ............. 

(ลงชื่อ) 
(.....................ชื่อ-สกุลผูส่ัง)......................) 
.........................ตําแหนง......................... 

 
 
 
 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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คําส่ัง.......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 
ที่........./25......... 

เรื่อง งดโทษและวากลาวตกัเตือน 
 
 

ดวย..............(ชื่อ)............เลขประจําตวัประชาชน.................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง............ระดบั..............สังกัด..............ตําแหนงเลขที่..............รับเงินเดือนในอัตรา..............บาท 
ไดกระทําผิดวนิัยในกรณี..............(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบทุุกกรณี)............ 
พฤติการณของ.............(ชื่อ)..............เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน........ (ระบุทุกฐาน
ความผิดที่เห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว โดยไมตองกําหนด
โทษในแตละประเด็น).............................................ตามมาตรา...............................และมาตรา 84 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ แตการ
กระทําของ.............(ชื่อ)...............เปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจาก
......(เชน ไมเคยกระทําผิดวินัยมากอน รับราชการมานาน ตั้งใจปฏิบัติราชการดวยความขยันขันแข็ง
มาโดยตลอด ใหความชวยเหลือทางราชการดวยดีเปนประจํา พ่ึงรับราชการยังไมมีความรูเรื่อง
ระเบียบของทางราชการดีพอ เปนตน).....จึงงดโทษใหโดยใหวากลาวตักเตือน 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 96 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบขอ 11 (3) และขอ 71 ของกฎ ก.พ. วาดวย 
การดําเนินการทางวินยั พ.ศ. 2556 จึงงดโทษให โดยวากลาวตักเตือน.............(ชื่อ)..............เพ่ือมิให
ปฏิบัติเชนนี้อีก 

อนึ่ง.............(ชื่อ)..............มีสิทธิรองทุกขคําส่ังนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือ 
ถือวาทราบคําส่ัง ตามมาตรา ๑22 ประกอบมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี.............(เดือน1).....................พ.ศ. ......... 

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

.........................(ตาํแหนง)...................... 

1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
* ถาใหผูรับการวากลาวตักเตือนลงนามรับทราบคําส่ังนี้แลว ถือวาไดรับการวากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร  
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)...... 
ที่........./25...... 
เรื่อง งดโทษ 

 
 

ดวย...........(ชื่อ)...........เลขประจําตัวประชาชน.....................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง................ระดับ..............สังกัด...............ตําแหนงเลขที่...........รับเงินเดือนในอัตรา............บาท 
ไดกระทําผิดวินัยในกรณี...............(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบุทุกกรณี).......... 
พฤติการณของ.............(ชื่อ)..............เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐาน.......... (ระบุทุกฐาน
ความผิดท่ีเห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว).............................. 
ตามมาตรา............................และมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 สมควรไดรับโทษภาคทัณฑแตการกระทําของ.............(ชื่อ)...............เปนการกระทําผิด
วินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ เนื่องจาก......(เชน ไมเคยกระทําผิดวินัยมากอน รับราชการ 
มานาน ตั้งใจปฏิบัติราชการดวยความขยันขันแข็งมาโดยตลอด ใหความชวยเหลือทางราชการดวยดี
เปนประจํา พ่ึงรับราชการยังไมมีความรูเรื่องระเบียบของทางราชการดีพอ เปนตน).............................
จึงงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 96 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบขอ 11 (3) และขอ 71 ของกฎ ก.พ. วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงงดโทษให.............(ชื่อ)...............โดยใหทําทัณฑบนไว 

อนึ่ง.............(ชื่อ)..............มีสิทธิรองทุกขคําส่ังนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือ 
ถือวาทราบคําส่ัง ตามมาตรา ๑22 ประกอบมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการรองทุกข
และการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน1)......................พ.ศ. ......... 

 

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

........................(ตําแหนง)....................... 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
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หนังสือทัณฑบน 

.........(สวนราชการทีอ่อกหนังสือ)......... 
วันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ................. 

ขาพเจา................................ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง..................................
สังกัด.............กระทําผิดวินัยกรณี.................(ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีใหระบ ุ
ทุกกรณี)................................................................................................................................................ 
เปนการกระทําผิดวินัยฐาน.............................. (ระบุทุกฐานความผิดท่ีเห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด 
ตามพฤติการณท่ีไดแจงขอกลาวหาไวแลว)........................................................................................
ตามมาตรา ..................................และมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ แตเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ 
เนื่องจาก................(ระบุเหตุงดโทษ)...................ผูบังคับบัญชาจึงไดกรุณางดโทษใหโดยใหทําทัณฑ
บนเปนหนังสือ  

ขาพเจาจึงขอทําทัณฑบนไวตอ....(ผูบังคับบญัชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา57)...
วาขาพเจาจะไมกระทําผิดวินัยเชนนี้อีก และจะรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ หากขาพเจากระทํา
การอันเปนการฝาฝนทัณฑบนที่ใหไวนี้ขอใหผูบังคับบัญชาลงโทษแกขาพเจาตามควรแกกรณี 
 

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

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

ลงชื่อ...........................................พยาน 
(..........................................) 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)..... 

ที่......../25........ 
เรื่อง  ยุตเิรื่อง 

 

ดวย...........(ชื่อ)............เลขประจําตัวประชาชน....................ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนง.............ระดับ..............สังกัด.................ตําแหนงเลขที่..............รับเงินเดือนในอัตรา...........บาท 
ไดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย กรณี...................... (ระบุกรณีกระทําผิดโดยสรุป ถามีหลายกรณีให
ระบุทุกกรณี)..................................................................................................................................................... 
ผลการพิจารณาปรากฏวา...............(ระบพุฤติการณและเหตผุลที่ไมเปนความผิดทางวนิัย)................... 
...............................................................................................................................................................
พฤติการณของ.............(ชื่อ).................จึงไมเปนความผิดทางวินัยตามขอกลาวหา 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๑๑ และขอ ๖๖ ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงส่ังยุติเรื่อง 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน1)......................พ.ศ............. 
 

(ลงชื่อ) 
(...............ชื่อ-สกุลผูส่ัง)..................) 

......................ตําแหนง......................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559



 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
การดาํเนินการทางวินยัอยางไมรายแรง 
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คําส่ังจังหวดัศมัภูปตตนะ 

ท่ี 119 / ๒๕๕8 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
 

ดวยขาราชการพลเรือนสามัญ ดังตอไปนี้ 
1.นางอัญญา จันทโร เลขประจําตัวประชาชน 1 4455 56677 88 8 ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
นิติกร สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ เลขท่ีตําแหนง 12345  

2.นายขาว สวางสดใส เลขประจําตัวประชาชน 3 4455  56677 77 8 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนายชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน 
สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ เลขท่ีตําแหนง 54321 

มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในเรื่องทําลายเอกสาร
สํานวนการสอบสวน กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบท โดยไมไดรับ
อนุญาตอันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 92 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 12 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบคุคลดังตอไปนี้ 

๑. นางสุจรติตรา ไชยวงศา  เปนประธานกรรมการ  
๒. นายสุธรรมมา  พรหมวง เปนกรรมการ   
3. นางสุนนัทา  อนุวงัโส เปนกรรมการ  
4. นายวรุณ วสันตธปิะ เปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมา 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากท่ีระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการ 
ตามขอ ๔๙ หรือขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง ณ วันท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร)  
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ  

ตัวอยาง 
กรณีกรมเดียวกัน 
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คําส่ังจังหวดัศมัภูปตตนะ 

ท่ี 119 / ๒๕๕8 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

 

ดวยขาราชการพลเรือนสามัญ ดังตอไปนี้ 
1.นางอัญญา จันทโร เลขประจําตัวประชาชน 1 4455 56677 88 8 ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
นิติกร สังกดัโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ เลขท่ีตําแหนง 12345  

2.นายขาว สวางสดใส เลขประจําตัวประชาชน 3 4455 56677 77 8 ขาราชการ
พลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ สังกัดกองเวชศาสตร 
กรมสนับสนุน เลขที่ตําแหนง 54321  

มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในเรื่องทําลายเอกสาร
สํานวนการสอบสวน กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบท โดยไมไดรับ
อนุญาตอันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 92 และมาตรา 94 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับขอ 16 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว 
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. นางสุจรติตรา ไชยวงศา  เปนประธานกรรมการ  
๒. นายสุธรรมมา  พรหมวง เปนกรรมการ   
3. นางสุนนัทา  อนุวงัโส เปนกรรมการ  
4. นายวรุณ วสันตธปิะ เปนกรรมการและเลขานุการ  

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากท่ีระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการตาม
ขอ ๔๙ หรือขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง ณ วันท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร)  
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ  

ตัวอยาง 
กรณีตางกรม 
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หนังสือแจงตาํแหนงคณะกรรมการสอบสวน 

ตามกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------  

ตามขอ 12 และขอ ๒๑ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงแจงตําแหนง 
ของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (ถามี) รวมท้ังสิทธิ
คัดคานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงไปพรอมกับคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน นั้น 

บัดนี้ ไดมีคําส่ังจังหวัดศัมภูปตตนะ ท่ี 119/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2558 เพ่ือสอบสวนทาน จึงแจง
ตําแหนงและระดับตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงใหทราบ ดังนี้ 

๑. นางสุจรติตรา  ไชยวงศา ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัศัมภูปตตนะ  
เปนประธานกรรมการ 

๒. นายสุธรรมมา  พรหมวง ตําแหนงทันตแพทยชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัศัมภูปตตนะ 
เปนกรรมการ 

3. นางสุนันทา  อนุวังโส ตําแหนงนติิกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัศัมภูปตตนะ 
เปนกรรมการ 

4. นายวรุณ  วสันตธปิะ ตําแหนงนติิกรปฏิบตัิการ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัศัมภูปตตนะ  
เปนกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ทานมีสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงโดยทําเปน
หนังสือย่ืนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางไมรายแรง ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําส่ังนี้ ตามนัยขอ 12 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๓ การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ประกอบกับหมวด ๔ การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
โดยอนุโลม 

 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร)  
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ  

ตัวอยาง 
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ที่  ศป ๐๒๐๑.๐๕2/ ศาลากลางจังหวดัศัมภูปตตนะ  
อําเภอเมืองฯ จังหวดัศัมภูปตตนะ 99๐๐๐ 

26  กันยายน  ๒๕๕8 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบท 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.สําเนาคําส่ังจังหวดัศมัภูปตตนะ ท่ี 119/๒๕๕8 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 
จํานวน 3 ฉบับ1 

2.บันทึกการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนและสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวน 
จํานวน 3 ฉบับ 

ดวยจังหวัดศัมภูปตตนะ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
นางอัญญา จันทโร ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ  
สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท และนายขาว สวางสดใส ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายชางเทคนิค 
ระดับชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท ในเรื่องทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณี 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการ 
ไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงที่สงมาดวยนี้ 

ดังนั้น ขอใหโรงพยาบาลนิคมชนบทดําเนินการแจงคําส่ังดังกลาวและบันทึกการแจง
ตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนใหนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ลงนามรับทราบ 
พรอมวัน เดือน ป ที่รับทราบ ในสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสําเนาบันทึกการแจง
ตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน แลวสงมอบสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและบันทึก
การแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนใหนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส จํานวน 
อยางละ 1 ฉบับและสงกลับคืนไปใหผูวาราชการจังหวดัศัมภูปตตนะ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร)  
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ 

 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ 
กลุมงานนิติการ  
โทร.  ๐ ๒999 9999 
โทรสาร  ๐ ๒999 9998 
 
1 สําเนาคําส่ังและบันทกึการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน จาํนวน 3 ฉบับ เนื่องจากใหผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ ใหถกูผูกกลาวหา 
ลงนามและสงกลับคืน 1 ฉบบั และใหกลุมงานนิติการเก็บไว จาํนวน 1 ฉบับ  

ตัวอยาง 
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บันทึกการแจงขอกลาวหา 
และสรปุพยานหลักฐานท่ีสนับสนนุขอกลาวหา ตามขอ 13 

เรื่อง การสอบสวนนางอญัญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 

สอบสวนที่โรงพยาบาลนิคมชนบท 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

ตามคําส่ังจังหวัดศัมภูปตตนะ ท่ี ๑๑๙/2558 ส่ัง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส
คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาวา 
นางอัญญาจันทโร และนายขาว สวางสดใส รวมทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น  

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเพียงพอท่ีจะรับฟงและดําเนินการ
ตอไปได โดยมีขอกลาวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้  

ขอกลาวหา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลนิคมชนบทไดปรับโครงสราง
ใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงานเวชกรรมทั่วไปและยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหอง
หมายเลข เอ 1 วาง เดือนตุลาคม 2557 ฝายบริหารท่ัวไป แจงใหหัวหนากลุมงานนิติการและ
เจาหนาท่ีจํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานท่ีหอง เอ 1 ภายหลังไดรับคําส่ังวาจะตองยายหอง
ทํางาน เจาหนาท่ีแตละคนท่ีปฏิบัติงานหองเดิม ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลวเสร็จภายในส้ินเดือน
ตุลาคม 2557 ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทาน (นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส) 
ปฏิบัติงานหองเดิม ไดเก็บเอกสารและทําความสะอาดหองเพ่ือเตรียมยายหอง พบกลองกระดาษ 
ขนาด เอ 4 กองปะปนอยูกับเศษกระดาษอื่นๆ และบางสวนมีลักษณะคลายหนูแทะ เมื่อเปดออก 
พบสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 
ประมาณ 200 หนา นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส เห็นวาเรื่องดังกลาวไดสอบสวน
เสร็จและทางคดีฟงเปนท่ียุติแลว และสํานวนสวนใหญสงเก็บแลว จึงทําลายเอกสารดังกลาว โดยใช
เครื่องทําลายเอกสาร  

พฤติกรรมของทานท่ีทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนุญาต เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ถือวาเปนการไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
2.1 พยานบุคคล 

(1) พยานปากท่ี 1 นายชนาธิป สังกะสาร ตําแหนงรองผูอํานวยการ 
ดานบริหารดูแลกลุมงานนิติการ ใหถอยคําสรุปวา ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.  
นายชนาธิป สังกะสาร รองผูอํานวยการโรงพยาบาลดานบริหาร ไดแจงวามีการทําลายเอกสารสําคัญ
ในทางคดีพรอมไดรับรูปภาพการทําลายเอกสาร ผานทางโปรแกรมสนทนา (ไลน) ในเชาวันท่ี  

ตัวอยาง 
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26 ตุลาคม 2557 จึงไปตรวจสอบเห็นถุงดําบรรจุเศษกระดาษท่ีทําลายแลว 5 ถุง จึงรายงาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบท 

(2) พยานปากท่ี 2 นางสาวนาถนารี ศรีสยาม รับราชการ ตําแหนง 
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดานสารบรรณเอกสารในกลุมงาน ใหถอยคําสรุปวา
โรงพยาบาลนิคมชนบทไดปรับโครงสรางใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงาน 
เวชกรรมท่ัวไปและยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหองหมายเลข เอ 1 วาง เดือนตุลาคม 2557  
ฝายบริหารท่ัวไป แจงใหหัวหนากลุมงานนติิการและเจาหนาที่จํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานที่
หอง เอ 1 ภายหลังไดรับคําส่ังวาจะตองยายหองทํางาน เจาหนาท่ีแตละคนที่ปฏิบัติงานหองเดิม 
ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลวเสร็จภายในส้ินเดือนตุลาคม 2557 ตนก็เปนหนึ่งในนั้นดวย ในวันเกิดเหตุ 
(วันท่ี 25 ตุลาคม 2557) นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส นั่งทํางานตามปกติอยูใน
หองเดียวกันกับตน และประมาณบายๆ เห็นนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ใชเครื่อง
ทําลายเอกสาร แลวนําไปใสถุงดํา จํานวน 5 ถุง 

2.2. พยานเอกสาร 
(1)  บันทึกรายงานลงวันท่ี 15 มกราคม 2558 ของนายชอบ ระเบียบดี 

ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบทรายงานเหตกุารณและพฤติกรรมของนางอัญญา จันทโร 
(2)  ภาพถายการทําลายเอกสาร ผานทางโปรแกรมสนทนา (ไลน) 

บันทึกคําชี้แจงของนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ที่ชี้แจงวาเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 
ตนไดทําลายสํานวนการสอบสวนไป จํานวน 200 หนา โดยใชเครื่องทําลายเอกสาร 

ในการสอบสวนนี้ ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา
เปนหนังสือและมีสิทธิที่จะแสดงหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้น
มาก็ได 

บันทึกนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
สุจริตตรา ไชยวงศา ประธานกรรมการ 

(นางสุจริตตรา ไชยวงศา) 
 

สุธรรมมา พรหมวง กรรมการ 
(นายสุธรรมมา พรหมวง) 

 
สุนันทา อนุวังโส กรรมการ 

(นางสุนันทา อนุวังโส) 
 
วรุณ วสันตธิปะ กรรมการและเลขานุการ 

(นายวรุณ วสันตธิปะ) 
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สอบสวนที่โรงพยาบาลศัมภูปตตนะ 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

ขาพเจา นางอัญญา จันทโร ไดรับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนนุขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ไวเปนหลักฐาน 
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน และไดรับบันทึกนีห้นึ่งฉบับไวแลวในวนันี้ 

 

อัญญา จันทโร ผูถูกกลาวหา 
 (นางอัญญา จันทโร) 
 

สุจริตตรา ไชยวงศา ประธานกรรมการ 
(นางสุจริตตรา ไชยวงศา) 
 

สุธรรมมา พรหมวง กรรมการ 
(นายสุธรรมมา พรหมวง) 
 

สุนันทา อนุวังโส กรรมการ 
(นางสุนันทา อนุวังโส) 

 

วรุณ วสันตธิปะ กรรมการและเลขานุการ 
(นายวรุณ วสันตธิปะ) 
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สอบสวนที่โรงพยาบาลศัมภูปตตนะ 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

ขาพเจา นายขาว สวางสดใส ไดรับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนนุขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ไวเปนหลักฐาน 
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน และไดรับบันทึกนี้หนึ่งฉบับไวแลวในวันนี ้

 

ขาว สวางสดใส ผูถูกกลาวหา 
(นายขาว สวางสดใส) 
 

สุจริตตรา ไชยวงศา ประธานกรรมการ 
(นางสุจริตตรา ไชยวงศา) 
 

สุธรรมมา พรหมวง กรรมการ 
(นายสุธรรมมา พรหมวง) 
 

สุนันทา อนุวังโส กรรมการ 
 (นางสุนันทา อนุวังโส) 
 

วรุณ วสันตธิปะ กรรมการและเลขานุการ 
(นายวรุณ วสันตธิปะ) 
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บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 
เรื่อง การสอบสวนนางอญัญา จันทโร ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางไมรายแรง 

 
สอบสวนที่โรงพยาบาลศัมภูปตตนะ 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

ขาพเจา นางอัญญา จันทโร เลขประจําตัวประชาชน 1 4455 56677 88 8  
อายุ 25 ป สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหนาท่ีนิติกร สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนิคมชนบท  
อยูบานเลขที่ 11 ซอยชนบท 1 ถนนชนบท ตําบลนิคมชนบท อําเภอเมือง จังหวัดนิคมชนบท 
ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาตามคําส่ังจังหวัดศัมภูปตตนะ ท่ี 119/๒๕๕8 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2558 ในเรื่องทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวน กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ 
ท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบท โดยไมไดรับอนุญาตอันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้ 
1. วันนี้คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหา พรอมท้ังอธิบายขอกลาวหาและ 

สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหขาพเจาทราบ รายละเอียดตามแบบบันทึกการแจง 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาท่ีมอบใหขาพเจาไว 1 ฉบับ และเก็บไวใน
สํานวน 1 ฉบับ 

2. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะให
ถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอาง
พยานหลักฐานเพ่ือขอใหเรียกพยานหลักฐานนั้นมาได 

3. คณะกรรมการสอบสวนไดถามขาพเจาวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม 
อยางไร เพราะเหตุใด ขาพเจาขอปฏิเสธวาไมไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา ท้ังนี้ จะชี้แจงเปน
หนังสือสงใหคณะกรรมการสอบสวน ภายในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ถาพนกําหนดนี้แลว 
ไมชี้แจงแกขอกลาวหา ใหถือวาไมประสงคที่จะชี้แจงแกขอกลาวหา 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญหลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบมิวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจาให
ถอยคําและกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลวขอรับรองวา
เปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 
 
 
 
 

.............อัญญา...จันทโร..............ผูถูกกลาวหา .......วรุณ...วสันตธิปะ.............ประธาน/กรรมการ 

(นางอัญญา จันทโร) ( นายวรุณ วสันตธิปะ ) 
  

ตัวอยาง 



73 

รายงานการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

วันท่ี 20 มกราคม 2559 

เรื่อง  การสอบสวนนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ 

ตามคําส่ังจังหวัดศัมภูปตตนะที่ 119/2558 ส่ัง ณ วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2558 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงนางอัญญา จันทโร ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท และนายขาว  
สวางสดใส ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายชางเทคนิค ระดับชํานาญงาน สังกัดโรงพยาบาล
นิคมชนบท ในเรื่องทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาของ
โรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนุญาต อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 นั้น 

ประธานกรรมการไดรับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตั้งแตวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 และไดประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวน และไดประชุมพิจารณา 
มีความเห็นในเรื่องท่ีสอบสวนนี้แลว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และความเห็น ดังตอไปนี ้

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก นายชอบ ระเบียบดี ไดมีบันทึกรายงานลงวันท่ี  
15 มกราคม 2558 ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบท รายงานเหตุการณและพฤติกรรมของ 
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส วาทําลายเอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยา 
และเวชภัณฑที่ไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทโดยไมไดรับอนญุาต ตอมาโรงพยาบาลนิคมชนบท 
ไดรายงานเรื่องดังกลาวไปตามลําดับชั้น และจังหวัดศัมภูปตตนะไดมีคําส่ัง ท่ี 43/2558 ลงวันท่ี  
3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตั้งคณะกรรมการสืบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว ตามมาตรา 91  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2.การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน 
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ได ทํ าลายเอกสารสํานวน 

การสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบทซึ่งสํานวนและ
เอกสารประกอบสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ท่ีไมใชยาเปนสํานวน 
การสอบสวนในป พ.ศ. 2556 – 2557 ซึ่งไดมีการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวโดยไมไดรับ
อนุญาต และไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีมูล 
เปนความผิดวินัย เห็นควรดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงแกนางอัญญา จันทโร และนายขาว 
สวางสดใส 

ตัวอยาง 
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3. ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ ในฐานะผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ (11) ไดพิจารณาแลวเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวานางอัญญา จันทโร และนายขาว 
สวางสดใส กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง 
ไมรายแรงแกนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส 

4. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และ 
ไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา
แลวเห็นวา พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวานางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส  
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงในเรื่องนี้ โดยมีขอเท็จจริงในเบื้องตนขอกลาวหาและ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยสรุปดังนี้ 

ขอเท็จจริงไดความในเบื้องตนวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงพยาบาล 
นิคมชนบท ไดปรับโครงสรางใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงานเวชกรรมทั่วไปและ 
ยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหองหมายเลขเอ 1 วาง ตอมาเดือนตุลาคม 2557 ฝายบริหารทั่วไปแจงให
หัวหนากลุมงานนิติการและเจาหนาท่ีจํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานท่ีหองเอ 1 ภายหลังไดรับ
คําส่ังวาจะตองยายหองทํางาน เจาหนาท่ีแตละคนท่ีปฏิบัติงานหองเดิม ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลว
เสร็จภายในส้ินเดือนตุลาคม 2557 โดยในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นางอัญญา จันทโร และ
นายขาว สวางสดใส ไดเก็บเอกสารและทําความสะอาดหองเพ่ือเตรียมยายหอง พบกลองกระดาษ
ขนาดเอ 4 กองปะปนอยูกับเศษกระดาษอื่น ๆ และบางสวนมีลักษณะคลายหนูแทะ เมื่อเปดออก 
พบสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 
ประมาณ 200 หนา นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส เห็นวาเรื่องดังกลาวไดสอบสวน
เสร็จและทางคดีฟงเปนท่ียุติแลว และสํานวนสวนใหญสงเก็บแลว จึงทําลายเอกสารดังกลาว โดยใช
เครื่องทําลายเอกสาร 

ขอกลาวหา พฤติกรรมของนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ที่ทําลาย
เอกสารสํานวนการสอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยาของโรงพยาบาลนิคมชนบท 
โดยไมไดรับอนุญาต เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
1. พยานบุคคล 

(1) พยานปากท่ี 1 นายชนาธิป สังกะสาร ตําแหนงรองผูอํานวยการดานบริหาร  
ดูแลกลุมงานนิติการ ใหถอยคําสรุปวา ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. นายชนาธิป  
สังกะสาร ไดแจงวามีการทําลายเอกสารสําคัญในทางคดีพรอมไดรับรูปภาพการทําลายเอกสาร  
ผานทางโปรแกรมสนทนา (ไลน) ในวันเชาวันท่ี 26 ตุลาคม 2557 จึงไปตรวจสอบพบถุงดําบรรจุ
เศษกระดาษที่ทําลายแลว 5 ถุง จึงรายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบท 

(2) พยานปากท่ี 2 นางสาวนาถนารี ศรีสยาม รับราชการ ตําแหนงเจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานดานสารบรรณเอกสารในกลุมงาน ใหถอยคําสรุปวา โรงพยาบาล 
นิคมชนบทไดปรับโครงสรางใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงานเวชกรรมท่ัวไปและ
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ยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหองหมายเลขเอ 1 วาง ตอมาเดือนตุลาคม 2557 ฝายบริหารทั่วไปแจงให
หัวหนากลุมงานนิติการและเจาหนาท่ีจํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานท่ีหองเอ 1 ภายหลังไดรับ
คําส่ังวาจะตองยายหองทํางาน เจาหนาท่ีแตละคนท่ีปฏิบัติงานหองเดิม ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลว
เสร็จภายในส้ินเดือนตุลาคม 2557 ตนก็เปนหนึ่งในนั้นดวย ในวันเกิดเหตุ (วันท่ี 25 ตุลาคม 
2557) นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส นั่งทํางานตามปกติอยูในหองเดียวกันกับตน 
และประมาณบายๆ เห็นนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ใชเครื่องทําลายเอกสาร  
แลวนําไปใสถุงดํา จํานวน 5 ถุง 

2. พยานเอกสาร 
(1) บันทึกรายงานลงวันท่ี 15 มกราคม 2558 ของนายชอบ ระเบียบดี  

ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมชนบทรายงานเหตุการณและพฤติกรรมของนางอัญญา จันทโร และ
นายขาว สวางสดใส 

(2) ภาพถายการทําลายเอกสาร ผานทางโปรแกรมสนทนา (ไลน) 
(3) บันทึกคําชี้แจงของนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ที่ชี้แจงวา 

เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2557 ตนไดทําลายสํานวนการสอบสวนไป จํานวน 200 หนา โดยใชเครื่อง
ทําลายเอกสาร 

5. คณะกรรมการสอบสวนไดเรียกนางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส  
ผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบแลว ผูถูกกลาวหาไดลงลายมือชื่อรับทราบและไดรับมอบบันทึกการแจงดังกลาว 
ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 ไปจํานวนหนึ่งฉบับแลวดวย 

6.นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ไดชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
ตามบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 วาตนไดทําลายสํานวนการ
สอบสวนกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ไมใชยาจริง เนื่องจากตนตองยายหองทํางานตามคําส่ังของ
ผูอํานวยการ เมื่อเห็นวามีกลองกระดาษขนาดเอ 4 กองปะปนอยูกับกระดาษท่ีไมไดใชแลวและยังมี
รอยหนูแทะเมื่อตนพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่ดําเนินการเสร็จส้ินแลว จึงทําลายเอกสาร 

7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณา ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานตาง ๆ และมีความเห็น ดังนี้ 

7 .1 ข อเท ็จจร ิงในเบื ้องต น ร ับฟงได ว า ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โรงพยาบาลนิคมชนบทไดปรับโครงสรางใหม โดยใหกลุมงานเวชศาสตรฟนฟูรวมกับกลุมงาน 
เวชกรรมท่ัวไปและยายไปอยูตึกใหม ทําใหมีหองหมายเลขเอ 1 วาง เดือนตุลาคม 2557  
ฝายบริหารท่ัวไป แจงใหหัวหนากลุมงานนิติการและเจาหนาท่ีจํานวน 6 คน ยายเขาไปปฏิบัติงานท่ี
หองเอ 1 ภายหลังไดรับคําส่ังวาจะตองยายหองทํางาน  เจาหนาท่ีแตละคนท่ีปฏิบัติงานหองเดิม  
ไดทยอยเก็บเอกสารใหแลวเสร็จภายในส้ินเดือนตุลาคม 2557 ในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ปฏิบัติงานหองเดิม ไดเก็บเอกสารและทําความสะอาด
หองเพ่ือเตรียมยายหอง พบกลองกระดาษ ขนาด เอ 4 กองปะปนอยูกับเศษกระดาษอื่น ๆ และ
บางสวนมีลักษณะคลายหนูแทะ เมื่อเปดออกพบสํานวนการสอบสวนกรณียาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
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ซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 ประมาณ 200 หนา นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส 
เห็นวาเรื่องดังกลาวไดสอบสวนเสร็จและทางคดีฟงเปนท่ียุติแลว และสํานวนสวนใหญสงเก็บแลว  
จึงทําลายเอกสารดังกลาว โดยใชเครื่องทําลายเอกสาร 

7.2 ขอกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๗.๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําอันเปนขอปฏิบัติ ดังนี้ 
(๒) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ 

ทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
มาตรา 84 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตาม

มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 
มาตรา 96 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําวินัยอยางไมรายแรง  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือ 
ลดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกบัความผิด 

มาตรา 88 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คอื 
(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
7.2.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ขอ 67 โทษสําหรับกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยาง 

ไมรายแรง ตามมาตรา 96 ที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ ตามตรา 57 มีอํานาจส่ังลงโทษ ดังนี้  
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือนครั้งหนึง่ในอตัรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของเงินเดือนที่ 

ผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษเปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน สามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนไดครั ้งหนึ ่งในอัตรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของ

เงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษ 

7.3 ประเด็นที่ตองพิจารณา 
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ทําลายเอกสารสํานวนการ

สอบสวนกรณียาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา เปนความผิดวินัยหรือไม 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา สํานวนการสอบสวนดังกลาว เปนเอกสาร

ราชการท่ีทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ ตามขอ 9.4 และเปนเอกสารท่ี
ทางราชการจัดทําขึ ้นตามขอ 9.5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้น กรณีที่จะทําลายสํานวนการสอบสวนดังกลาวจึงตอง
ดําเนินการตามเกณฑแหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 
ที่แกไขเพิ่มเติม การที่นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ทําลายสํานวนการสอบสวน 
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กรณียาและเวชภัณฑที่มิใชยา โดยมิไดไดรับอนุญาต เปนการไมปฏิบัติระเบียบดังกลาว จึงเปน
ความผิดวินัย  

๗.๔ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
นางอัญญา จันทโร และนายขาว สวางสดใส ไดทําลายเอกสารสํานวน 

การสอบสวนกรณียาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 ประมาณ 200 หนา 
ซึ่งเปนเอกสารราชการท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานของทางราชการ ตามขอ 9.4 และเปนเอกสาร
ที่ทางราชการจัดทําขึ ้นตามขอ 9.5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยไมไดรับอนุญาต ถือเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และที่แกไขเพิ่มเติม แตการกระทําไปนั้น มิได 
มีเจตนาทําลายเอกสารทางราชการเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกทางราชการแตอยางใด หากแตกระทํา
ไปเพราะเขาใจวาเปนเอกสารท่ีไมไดใชแลว และตองยายหองทํางานตามคําส่ังของผูอํานวยการ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับโรงพยาบาลนิคมชนบทมิไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการจัดเก็บ
และทําลายไวจึงเกิดความผิดพลาด กรณีจึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นสมควรลงโทษภาคทัณฑ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพรอมนี้ไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาดวยแลว 

 
สุจริตตรา ไชยวงศา ประธานกรรมการ 

(นางสุจริตตรา ไชยวงศา) 
 

สุธรรมมา พรหมวง กรรมการ 
(นายสุธรรมมา พรหมวง) 
 

สุนันทา อนุวังโส กรรมการ 
(นางสุนันทา อนุวังโส) 
 

วรุณ วสันตธิปะ กรรมการและเลขานุการ 
(นายวรุณ วสันตธิปะ) 
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คําส่ังจังหวดัศมัภูปตตนะ 

ท่ี 111/2559 
เรื่อง  ลงโทษภาคทัณฑ 

 
ดวยนางอัญญา จันทโร เลขประจําตัวประชาชน 1 4455 56677 88 8 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ ระดับชํานาญการพิเศษ 
สังกัดโรงพยาบาลนิคมชนบท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศัมภูปตตนะ ตําแหนงเลขที่ 5321  
รับเงินเดือนในอัตรา 32,580 บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2557  
นางอัญญา จันทโร ไดเก็บเอกสารและทําความสะอาดหองเพ่ือเตรียมยายหอง พบกลองกระดาษ
ขนาดเอ 4 กองปะปนอยูกับเศษกระดาษอื่น ๆ และบางสวนมีลักษณะคลายหนูแทะ เมื่อเปดออก 
พบสํานวนการสอบสวนกรณียาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ซึ่งมีการสอบสวนในป พ.ศ. 2556 ประมาณ 
200 หนา นางอัญญา จันทโร เห็นวาเรื่องดังกลาวไดสอบสวนเสร็จและทางคดีฟงเปนที่ยุติแลว และ
สํานวนสวนใหญสงเก็บแลว จึงทําลายเอกสารดังกลาว โดยใชเครื่องทําลายเอกสารพฤติการณของ
นางอัญญา จันทโร เปนการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรไดรับโทษภาคทัณฑ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๖๗ (1) ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให
ลงโทษภาคทัณฑนางอัญญา จันทโร 

อนึ่ง นางอัญญา จันทโร มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนด
ไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
 

อมรินทร ราเชนทรราษฎร 
(นายอมรินทร ราเชนทรราษฎร) 
ผูวาราชการจังหวัดศัมภูปตตนะ 

 

ตัวอยาง 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔  
การดาํเนินการในกรณีมีมูลทีค่วรกลาวหาวา 

กระทาํผดิทางวินัยอยางรายแรง 
 



 
 

บทท่ี 4 
การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวา 

กระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง 

การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงนั้น 
เปนกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือใหไดความจริงวาขาราชการผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรงหรือไม หากขาราชการผูนั้นกระทําผิดก็จะตองถูกลงโทษตามความเหมาะสม 
แกกรณี ซึ่งการดําเนินการในเรื่องนี้โดยปกติจะเริ่มตนเมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดพิจารณาตามมาตรา 91 
แลวเห็นวาพฤติการณของผูใตบังคับบัญชามีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ผูบังคับบัญชาดังกลาวก็มีหนาที่ที่จะตองดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกผูนั้น 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 93 กําหนดวา 
“ในกรณีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏวากรณีมีมูลอันเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟง 
คําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวน
และความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57” ดังนั้น การสอบสวนกรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และตองสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. 2556 ม ี3 กรณี ดังนี้ 

1.กรณีตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 บัญญัติใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ของผูถูกกลาวหาเปน 
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน อันไดแก 

- รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
- ปลัดกระทรวง 
- อธิบดี 
- ผูวาราชการจังหวัด 

* กรณีมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทน ตามมาตรา  
๙๐ วรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ 
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2.กรณีตามมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 

2.๑ นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล สําหรับขาราชการตางกระทรวง
ถูกกลาวหาและมีผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย ตามมาตรา ๙๔ (๓) 

2.๒ รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับขาราชการกรมเดียวกัน ถูกกลาวหาและ 
มีปลัดกระทรวงรวมดวย ตามมาตรา ๙๔ (๑) และสําหรับขาราชการตางกรมในกระทรวงเดียวกัน 
ถูกกลาวหาและมีปลัดกระทรวงรวมดวย ตามมาตรา ๙๔ (๒) 

2.๓ ปลัดกระทรวง สําหรับขาราชการกรมเดียวกันถูกกลาวหาและมีอธิบดี
รวมดวย มาตรา ๙๔ (๑) และสําหรับขาราชการตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหา ตามมาตรา ๙๔ (๒) 

2.๔ ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สําหรับขาราชการตางกระทรวงกันถูกกลาวหา ตามมาตรา ๙๔ (๓) 

2.๕ กรณีอื่นตามมาตรา ๙๔ (๔) คือ กรณีตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 16 อันไดแก 

ขอ 16 (๑) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินยัรวมกัน ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของขาราชการดังกลาว
ตางกัน ใหอธิบดีหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุท่ีมีตําแหนงเหนือกวาเปนผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน แลวแตกรณี 

ขอ 16 (2) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานรัฐมนตรี  
หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเปนอธิบดี ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการอื่น 
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแต
เปนกรณี ท่ีมี ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมดวย  
ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๑๖ (๓) กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการท่ีมีฐานะ
เปนกรมและไมสังกัดกระทรวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในสวน
ราชการที่มีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการอื่น ใหผูบังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีที่มีผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปน 
ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 16 (๔) กรณี ท่ีขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาคจังหวัดเดียวกัน แตอยูตางกรมหรือตางกระทรวงกัน ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน  
ถาผูถูกกลาวหาทุกคนดํารงตําแหนงท่ีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

3.กรณี ท่ีผู บั งคับบัญชาไม ใชอํานาจตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ 
ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนอืขึน้ไปมีอํานาจแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๙๗ วรรคสาม 
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ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน 
1. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงโดยไมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

1.1  กรณี ความผิด ท่ีปรากฏชัดแจงตามขอ  ๖๕ ของกฎ ก .พ .วาด วย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูบังคับบัญชาจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยโดยไมตอง
สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 

1.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด 
ผูบังคับบัญชาไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแตตองใชสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ
ดังกลาวเปนสํานวนการสอบสวนทางวินัย และตองลงโทษตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการดังกลาว 
ชี้มูลความผิด 
 

2. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงโดยแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
2.1 การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง

โดยปกติตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดังนั้น คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
จึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงวาผูบังคับบัญชาไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว โดยคําส่ังดังกลาว
อยางนอยตองมีสาระสําคัญอันประกอบไปดวย 

(1) ชื่อ และตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
(2) เรื่องท่ีกลาวหา (พฤติการณที่เปนการกระทําผิดวินัย) 
(3) ชื่อคณะกรรมการสอบสวน (โดยไมตองระบุตําแหนงและสวนราชการที่สังกัด) 

ท้ังนี้ รายละเอียดเปนไปตามขอ 19 และแบบคําส่ังตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด (แบบ ดว. 1) 

2.2 องคประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวนไดมีการกําหนดไวในขอ 18 
องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวน 
(1) ประธานกรรมการ 
(2) กรรมการอยางนอย 2 คน และใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
(3) ผูชวยเลขานุการ (กรณีจําเปน) 

คุณสมบตัิคณะกรรมการสอบสวน 
(๑) ตองแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญ เวนแตมีเหตุผลจําเปน 

จะแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือน(ขาราชการพลเรือนและขาราชการอื่นในกระทรวง กรมฝาย 
พลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น เชน ขาราชการครู ขาราชการตํารวจ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) ที่ไมใชขาราชการการเมืองก็ไดตามขอ 18 วรรค 1 

(๒) ขณะแตงตั้งประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงตามท่ี ก.พ. 
กําหนด โดยมีรายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน ท่ี นร 1011/ว 2 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557
ตามขอ 18 วรรค 2 

(๓) กรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนตองเปนผูดํารงตําแหนงนิติกร 
หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย  
หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัยตามขอ 18 วรรค 3 
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◙ ผูมีหนาท่ีแจงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ คือ ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

◙ การแจงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการใหผูถูกกลาวหาทราบน้ัน  

หลักคือ ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยตรง (โดยแจงผานผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา 

หรือเรียกผูถูกกลาวหามาพบผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการก็ได) 

ขอยกเวน ใหแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับได กรณีท่ีไมอาจแจงใหทราบโดยตรงได 

หรือกรณีมีเหตุจําเปนอ่ืน 

(๔) เพ่ือประโยชนแหงการสอบสวนจะแตงตั้ งผูชวยเลขานุการ  
โดยแตงตั้งจากลูกจางประจําหรือพนักงานราชการก็ไดตามขอ 18 วรรค 4 

ในกรณีท่ีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยมีองคประกอบและ/หรือ
คุณสมบัติไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอ 18 น้ี จะทําใหการสอบสวนท้ังหมดเสียไป และใหผูสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมโดยเร็ว ท้ังน้ีเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในขอ 60 
 

2.3 การแจงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน5 ไดกําหนดไวในขอ 21  
โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

2 .3 .1 ใหผู สั่ งแต งตั้ งแจ งคําสั่ งให ผู ถูกกล าวหาทราบโดยเร็ว  โดยให 
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันท่ีท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหแจงตําแหนงของคณะกรรมการ
สอบสวนและสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนไปพรอมกันดวย โดยใหทําเปนเอกสารแนบทายคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ และใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาไวหนึ่งฉบับดวย ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง ถาไดทําบันทึกลงวันท่ีและสถานท่ีท่ีแจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมท้ัง 
พยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน ใหถือวันท่ีแจงนั้นเปนวันรับทราบ 

ถาไมสามารถแจงใหทราบโดยตรงไดหรือมีเหตุจําเปนอื่น ใหแจง
เปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูซึ่งปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ และใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับแจงคําส่ังเมื่อครบกําหนด 7 วันนับแตวันสงสําหรับ
กรณีสงในประเทศ หรือเมื่อครบ 15 วันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

2.3.2 ใหผูสั่งแตงตั้งดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร

หลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการทราบโดยเร็ว แลวใหประธานกรรมการ 
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปท่ีไดรับแลวเก็บรวมไวในสํานวนการสอบสวน  

(๒) สงสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหกรรมการ
ทราบเปนรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 ใหแจงคําส่ังผูถูกกลาวหากอน เม่ือไดรับหลักฐานการรับทราบคําส่ังของผูถูกกลาวหาจึงจะแจงคําส่ังและหลักฐานการรับทราบคําส่ังของ 
ผูถูกกลาวหาพรอมสํานวนการสอบสวนใหประธานกรรมการสอบสวนลงนามรับทราบคําส่ังเพื่อเก็บรวบรวมไวในสํานวน 
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2.4 การคัดคานคณะกรรมการสอบสวน 
“การคัดคานกรรมการสอบสวน” เปนสิทธิของผูถูกกลาวหาที่จะทําใหการ

สอบสวนเปนไปอยางยุติธรรมและปราศจากอคติ นอกจากนี้หากกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุ
แหงการคัดคานก็สามารถแจงเรื่องใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการไดเชนกัน 
ซึ่ง กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดไวในขอ 21-25 โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 

2.4.1 เหตุแหงการคัดคานกรรมการสอบสวน (กําหนดไวในขอ 22) ดังนี้ 
1) กรรมการเปนผูกลาวหา 
2) กรรมการเปนคูหมั้นหรือคูสมรสของผูกลาวหา 
3) กรรมการเปนญาติของผูถูกกลาวหา คือ เปนบุพการีหรือ

ผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงสามชั้น หรือเปนญาติ 
เกี่ยวพันทางการสมรสนับไดเพียงสองชั้น 

4) กรรมการเปนผูมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหาหรือกับ
คูหมั้นหรือคูสมรสของผูถูกกลาวหา 

5) กรรมการเปนผูมีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน 
6) กรรมการเปนผูรูเห็นเหตุการณในขณะกระทําผิดตามเรื่องท่ีกลาวหา 
7) กรรมการเปนผู ท่ีมีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําให 

การสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม 
2.4.2 วิธีการคัดคานกรรมการสอบสวน การคัดคานตองทําเปนหนังสือ 

โดยมีเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในขอ 23 ดังนี้ 
1 ) ตอ งดํ า เนิ นการคัดค านภายใน เวลา 7  วันนั บแตวัน ท่ี 

ผูถูกกลาวหาทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือภายในเวลา 7 วัน นับแตวันท่ี 
ผูถูกกลาวหาทราบเหตุแหงการคัดคาน 

2) ตองระบุขอเท็จจริงหรือพฤติการณอันเปนเหตุแหงการคัดคาน 
โดยใหระบุดวยวาพฤตกิารณแหงการคัดคานดังกลาวจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมอยางไร 

ในกรณีท่ีคําคัดคานไมเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.นี้ ใหผูมีอํานาจ
พิจารณาคําคัดคานส่ังไมรับคําคัดคานและแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ 

2.4.3 ผูมีอํานาจพิจารณาคําคัดคาน 
การคัดคานนั้นจะตองย่ืนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปน 

ผูพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือใหผูมีอํานาจดังกลาวไดพิจารณาและอาจมีการเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน
อันเปนอํานาจของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเมื่อผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับ
คําคัดคานแลวใหแจง 

1) ประธานกรรมการ  
2) กรรมการสอบสวนผูถูกคัดคาน โดยใหกรรมการสอบสวนผูนั้น 

หยุดปฏิบัติหนาท่ีทันทีนับแตวันท่ีไดรับแจง และใหกรรมการสอบสวนผูถูกคัดคานดําเนินการชี้แจง 
ตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการภายใน 7 วัน 
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2.4.๔ ผลการพิจารณา 
1) หากเห็นวาคําคัดคานไมอาจรับฟงได ให ส่ังยกคําคัดคาน  

และใหมีหนังสือแจงใหผูคัดคาน ผูถูกคัดคาน และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว โดยคําส่ังยก 
คําคัดคานนั้นใหเปนที่สุด 

2) หากเห็นวาคําคัดคานรับฟงได ใหส่ังใหผูถูกคัดคานพนจาก
หนาท่ีในการเปนกรรมการสอบสวน และให ผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
เปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนตามขอ 20 โดยอาจลดหรือเปล่ียนกรรมการสอบสวนก็ได ตามแบบ
ที่ ก.พ.กําหนด(แบบ ดว. 2) ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงดังกลาวตองมีองคประกอบและคุณสมบัติเปนไป
ตามขอ 18 ดวย 

การพิจารณาส่ังการคําคัดคานนี้จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับคําคัดคานโดยในกรณีท่ีไมมี 
การส่ังการใด ๆ ภายในระยะเวลาดังกลาวใหถือวากรรมการสอบสวนผูท่ีถูกคัดคานพนจากหนาที่  
(ตามขอ 24)และใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน
ตามขอ 20 

ในกรณีท่ีกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุแหงการคัดคาน ก็ให ย่ืน 
เปนหนังสือตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 25 เพ่ือพิจารณาส่ังการตอไป 

สําหรับการคัดคานผูชวยเลขานุการก็ใหนําขอ 22 – 25 มาใชโดยอนุโลม 

2.5 การประชุมนัดแรก 
เมื่อประธานกรรมการไดรับเอกสารท่ีเกี่ยวของ (เอกสารหลักฐานเบื้องตน

และหลักฐานการรับทราบคําส่ังของผูถูกกลาวหา) และคณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําส่ังแลว  
ใหประธานกรรมการมีหนาท่ีนัดประชุมครั้งแรกภายใน 7 วัน เพ่ือกําหนดประเด็นและวาง 
แนวทางการสอบสวน ตามขอ 27 

การกําหนดประเดน็และวางแนวทางการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน
จะตองรวมพิจารณาวาจากเรื่องท่ีกลาวหาตามคําส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนและ
พยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องตนนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานใดและดวยวิธีการใด นอกจากนี้ยังอาจกําหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือใหการสอบสวนเปนไปอยางรวดเร็วและอยูภายในระยะเวลาท่ีกฎ ก.พ.กําหนดไว 

2.6 การรวบรวมพยานหลกัฐาน มีหลักเกณฑ ดงันี ้
2.6.1 หามบุคคลอื่นอยูหรือรวมทําการสอบสวน (ขอ 26) 
2.6.2 ใหสอบปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยานคราวละ 1 คน และในการ

สอบปากคําพยานตองแจงใหพยานทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จอาจเปนความผิดตามกฎหมาย (ขอ 30 วรรคหนึ่ง) 

2.6.3 จํานวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากคําตองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
เวนแตในกรณีท่ีกึ่งหนึ่งมากกวา 3 คน ใหกรรมการสอบสวนไมนอยกวา3 คนทําการสอบปากคําได 
(ขอ 30 วรรคสอง) 
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2.6.4 วิธีการสอบปากคําผูถูกกลาวหาหรือพยาน ใหดําเนินการตามแบบ 
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด” (ขอ 31) 

2.6.5 หามบุคคลอื่นอยูในท่ีสอบปากคํา เวนแตเพ่ือประโยชนตอการ
สอบสวนและผูถูกกลาวหามสิีทธินาํทนายความหรือท่ีปรึกษาเขารวมในการสอบปากคําไดตามจํานวน 
ท่ีกรรมการสอบสวนเห็นสมควร (ขอ 32) 

2.6.6 หามใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรืออื่นใดโดยไมชอบ 
เพ่ือจูงใจใหใหถอยคํา (ขอ 33) 

2.6.7 บันทึกการไดมาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (ขอ 34 วรรคหนึ่ง) 
2.6.8 พยานเอกสารใหใชตนฉบบั หรือสําเนาที่รับรองโดยผูมีอํานาจหนาที่

หรือกรรมการสอบสวน หากไมมีตนฉบับใหสืบจากสําเนาหรือพยานบุคคล (ขอ 34 วรรคสอง และ
วรรคสาม) 

2.6.9 พยานบุคคลท่ีไมมาหรือไมยอมชี้แจง คณะกรรมการสอบสวนอาจ
พิจารณาตัดพยานได (ขอ 35)  

2.6.10 พยานท่ีอาจทําใหการสอบสวนลาชาหรือไมจําเปนตอการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณางดสอบสวนได (ขอ 36) 

2.6.11 สอบสวนพยานท่ีอยูตางทองท่ี ใหประธานกรรมการรองขอให 
ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพ่ือสงประเด็น โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญ 
ท่ีจะตองสอบสวนใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองท่ีนั้น สอบปากคําพยานหรือ
รวบรวมพยานหลักฐานแทน (ขอ 37) 

2.7 การประชุมพิจารณาเพ่ือลงมติ (ขอ 38) 
คณะกรรมการสอบสวนตองจัดใหมีการประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐาน 

โดยหากพยานหลักฐานรับฟ งไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ก็ ใหแจงขอกลาวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ท้ังนี้ องคประชุมตองมีกรรมการ
สอบสวนไมนอยกวาสามคน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนท้ังหมด 

ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย ก็ใหคณะกรรมการ
สอบสวนทํารายงานการสอบสวนตามขอ 54 เสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป 

ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดหรือตองรับผิด
ในคดีเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงตามคําพิพากษานั้น 
ไดความประจักษชัดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหา คณะกรรมการสอบสวนจะนําเอา 
คําพิพากษานั้นมาใชเปนพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองรวบรวมพยานหลักฐานอื่น 
ก็ได แตตองแจงขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดนั้น เพ่ือใชเปน 
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนใหผูถูกกลาวหาทราบดวย ตามขอ 39 

2.8 การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
มาตรา 93 บัญญัติวา “...ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา...” ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30 ที่คูกรณีตองมีโอกาสรับทราบ
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ขอเท็จจริงท่ีจะนํามาพิจารณาเพ่ือทําคําส่ังทางปกครอง จากขอกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา  
“การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน” เปนกระบวนการท่ีเปนสาระสําคัญท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนจะตองดําเนินการ ซึ่งกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดไวใน
ขอ 40 ขอ 41 และขอ 43 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

2.8.1 บันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ขอกลาวหา (ขอ 40) 

เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนได พิจารณาแลว เห็ นวาจาก
พยานหลักฐานท่ีไดดําเนินการรวบรวมมานั้น ฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยตามเรื่องท่ี 
ถูกกลาวหา ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแบบบันทึกการแจงขอกลาวหา (แบบ ดว. 5) 
อันมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 

1) ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณของผูถูกกลาวหาวาไดกระทํา
การใด เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัยในกรณีใด (ไมตองระบุมาตรา) 

2) สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยจะระบุชื่อ
พยานดวยหรือไมก็ได 

3) แจงสิทธิของผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจง 
แกขอกลาวหาเปนหนังสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐาน เพ่ือขอใหเรียก
พยานหลักฐานนั้นมาได 

โดยทําบันทึกเปน 2 ฉบับ เพ่ือเก็บไวในสํานวนการสอบสวน  
1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ นอกจากนี้ในการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหานั้น ก็ควรจะมีการสอบถามผูถูกกลาวหาวาจะยอมรับสารภาพวากระทําผิด
ตามท่ีปรากฏพยานหลักฐานหรือไม หากรับสารภาพคณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาลงมติเพ่ือ 
ทํารายงานการสอบสวนก็ได  แตหากผูถูกกลาวหาไมรับสารภาพก็จะตองแจงวิธีการชี้แจง 
แกขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 

2.8.2 วิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหา (แบบ ดว. ๕) 

1) แจงให ผูถูกกลาวหาทราบโดยตรงตามขอ 41 คือ ให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเพ่ือแจงใหผูถูกกลาวหาทราบในกรณีท่ี 
ผูถูกกลาวหามาเพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหานั้น แลวจึงใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อในบันทึกท้ัง  
2 ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐาน แตหากผูถูกกลาวหารับทราบขอกลาวหาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อ 
ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวไว และถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว 
จากนั้นจึงสงบันทึกการแจงขอกลาวหา 1 ฉบับ ไปทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังท่ีอยูอาศัย 
ที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการของผูถกูกลาวหา 

2) แจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ตามขอ 43 จะใชสําหรับในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมมาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการ
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วิธีการแจงขอกลาวหา(แบบ ดว. ๕ ) 

๑. ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยตรง คือใหเรียกมาพบเพ่ือรับทราบ แบบ ดว. ๕ 

๒. หากเรียกแลวไมมาจึงใหสง ดว. ๕ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

สอบสวนเรียก ก็ใหสงบันทึกการแจงขอกลาวหาจํานวน 1 ฉบับ ไปทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังท่ีอยูอาศัยท่ีปรากฏตามหลักฐานของทางราชการของผูถูกกลาวหา เมื่อลวงพน 15 วัน นับแต
วันท่ีไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว 
 
 
 
 

2.8.3 การใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา 
การใหโอกาสผูถูกกลาวชี้แจงแกขอกลาวหานั้น เปนกระบวนการ

สืบเนื่องมาจากการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนใหสิทธิในการนําสืบหรือ
อางพยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ือหักลางพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาได โดยขอ 42 และ 
ขอ 43 ไดกําหนดใหคณะกรรมการสอบสวนตองทําการกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการชี้แจงให
ผูถูกกลาวหาทราบ 

ในกรณีที่ไมสามารถชีแ้จงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะชี้แจงแกขอกลาวหา ท้ังนี้ เวนแตคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เห็นสมควรใหโอกาสชี้แจงเพ่ือประโยชนแหงความเปนธรรมตามขอ 47 

ทั้งนี้ ผูถูกกลาวหาอาจจะชี้แจงดวยวาจา เปนหนังสือ หรือวิธีการ
อื่นใดเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา โดยผูถูกกลาวหาอาจกลาวอางพยานหลักฐานเพ่ือให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได 

ในการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาดวย
วาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนจะสอบถาม
ไปในคราวเดียวกันกับการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา (ตาม 
ขอ ๔๑) ก็ได หากผูถูกกลาวหารับสารภาพวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใด ใหคณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามขอกลาวหานั้นไวเปนหนังสือ และในกรณีเชนนี้คณะกรรมการ
สอบสวนจะไมทําการสอบสวนในขอกลาวหานั้นก็ได (ตามขอ 46) 

2.9 การทํารายงานการสอบสวน (ขอ 52 และขอ 53) 
เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนไดดํ าเนินการสอบสวนโดยรวบรวม

พยานหลักฐานและรับฟงคําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกกลาวหาเสร็จส้ินแลว คณะกรรมการ
สอบสวนจะตองทําการประชุมเพ่ือพิจารณาท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายใหครบทุกขอกลาวหาและ
ทุกประเด็นเพ่ือพิจารณาและมีมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหาหรือไม หากเปนความผิด
วินัยจะเปนความผิดวินัยตามบทบัญญัติใด และควรไดรับโทษสถานใด จากนั้นจึงจัดทํารายงาน 
การสอบสวนเพ่ือเสนอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
(แบบ ดว. 6) โดยใหเสนอไปพรอมสํานวนการสอบสวน ตามขอ 52 และขอ 53 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผลการสอบสวนยังไมไดความ 
แนชัดพอท่ีจะลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
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ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา 110 (6) หรือ (๗) แลวแตกรณี ก็ใหทําความเห็นเสนอไวในรายงาน
การสอบสวนดวย ตามขอ 52 วรรคสาม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนตาม 
ขอ 52 นี้ จะตองมีองคประชุมในการพิจารณาไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนท้ังหมด 

2.10 รายงานการสอบสวนสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแบบรายงานการสอบสวน 
(แบบ ดว. 6) โดยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) ขอเท็จจริงเบื้องตน 
2) ขอกลาวหา 
3) พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
4) คําชี้แจงแกขอกลาวหา 
5) พยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหา 
6) ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
7) ประเด็นที่ตองพิจารณา 
8) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
ทั้งนี้ ในรายงานการสอบสวน กรรมการสอบสวนตองลงลายมือชื่อ 

ทุกคน เวนแตมีเหตุความจําเปนก็ใหประธานกรรมการบันทึกเหตุนั้นไว ตามขอ ๕๓ วรรคสอง 
สําหรับในกรณีท่ีกรรมการใดมีความเห็นแยงก็ใหระบุความเห็นนั้นไวใน

รายงานการสอบสวน (ขอ ๕๓ วรรคสอง) ดวย ซึ่งความเห็นโดยละเอียดจะทําเปนบันทึกแนบทาย
รายงานการสอบสวนก็ได 

ระยะเวลาในการสอบสวน (ขอ 54) 
กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดระยะเวลาการ

สอบสวนโดยเรงรัดใหการสอบสวนแลวเสร็จภายใน 120 วันนับแตวันท่ีคณะกรรมการสอบสวน 
ไดประชุมครั้งแรกตามขอ 27 และขยายไดไมเกินครั้งละ 60 วัน โดยในแตละขั้นตอนการดําเนินการ
ของคณะกรรมการสอบสวนจะไมมีการกําหนดระยะเวลาไว เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนสามารถ
วางกรอบระยะเวลาไดตามความเหมาะสม 

ในกรณี ท่ีการสอบสวนไมอาจแลวเสร็จไดภายใน 180 วัน และผู ส่ังแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนไดอนุญาตใหขยายระยะเวลาออกไปอีกตองรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงที่ 
ผูถูกกลาวหาสังกัดอยูเพ่ือเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

การพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เมื่อผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดรับรายงานการสอบสวนแลว ใหดําเนินการ

ตามขอ 55 และขอ 56 ดังนี้ 
1. ผู ส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนยังไมถูกตองหรือ 

ไมครบถวน ใหส่ังหรือดําเนินการดังตอไปนี้ 
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1.1 ในกรณีที่เห็นวายังไมมีการแจงขอกลาวหาหรือการแจงขอกลาวหายังไมครบถวน 
ใหส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการแจงขอกลาวหาหรือแจงขอกลาวหาใหครบถวนโดยเร็ว 

1.2 ในกรณี ท่ีเห็นวาควรรวบรวมขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม  
ใหกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีตองใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมโดยไมตอง 
ทําความเห็น 

1.3 ในกรณีที่เห็นวาการดําเนินการใดไมถูกตอง ใหส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว 

2. ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนถูกตองครบถวนแลว  
ใหพิจารณามีความเห็นเพ่ือส่ังหรือดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

2.1 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย  
หรือกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ถาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือไมไดกระทําผิดวินัย ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ให
ดําเนินการตาม 2.2 

2.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง ใหผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงหรือไม และไมวาผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นดวยกับความเห็น 
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือไมก็ตาม ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  
ตองสงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยูตามท่ี
กําหนดในขอ 58 แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาตอไป 

2.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผลการสอบสวนยังไมไดความแนชัด
พอที่จะลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่
จะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการ ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี
ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการ ถาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนใหพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 110(6) หรือ (7) ตอไป แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไมได
กระทําผิดวินัยหรือกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป  
และถาเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหดําเนินการตาม 2.2 

การสั่งยุติเรื่อง สั่งยุติการดําเนินการทางวินัย ลงโทษ หรืองดโทษ 
1. สั่งยุติการดําเนินการทางวินัย กรณีผูถูกกลาวหาตายในระหวางการสอบสวน 

แตใหคณะกรรมการสอบสวนและผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของตอไปเทาที่สามารถจะทําได แลวทําความเห็นเสนอตอกระทรวง 
เจาสังกัด6 เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวย
กองทุนดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี ตามขอ 62 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
6 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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2. การสั่งยุติเรื่องเมื่อดําเนินการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา ๙๓ แตผลการ
สอบสวนยังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยแตอยางใด จึงส่ังยุติเรื่อง7 

3. การลงโทษ อํานาจในการส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ัง
บรรจุตามมาตรา 57 แบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้ 

3.1 กรณีส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญท่ีกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  
(ขอ ๖๗) ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 มีอํานาจส่ังลงโทษ ดังนี้ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของเงินเดือนท่ี

ผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษเปนเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
(3) ลดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนที่

ผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําส่ังลงโทษ 
กรณี ส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถาจํานวนเงิน ท่ีจะตอง 

ตัดหรือลดมีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเศษทิ้ง 
3.2 กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 

ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจส่ังลงโทษตามมติของ อ.ก.พ. สามัญ ดังนี้ 
(1) ปลดออก 
(2) ไลออก 

สําหรับกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ และฐาน 
ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย นั้น ไดมีมติคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 ลงวันท่ี  
24 ธันวาคม 2536 กําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งควรลงโทษเปน 
ไลออกจากราชการ การนําเงินที่ ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไมเปนเหต ุ
ลดหยอนโทษลงเปนปลดออกจากราชการ  

วิธีการสั่งลงโทษ การส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก 
หรือไลออกตองทําคําส่ังเปนหนังสือ ระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกลงโทษ แสดงขอความอันเปน
สาระสําคัญวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีใด 
ตามมาตราใด พรอมท้ังใหแจงสิทธิในการอุทธรณและระยะเวลาในการอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔  
ไวในคําส่ังลงโทษดงักลาวดวย ตามแบบท่ีสํานกังาน ก.พ. กําหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อและตําแหนง
ของผูส่ัง และวันเดือนปท่ีออกคําส่ังดังกลาวดวย 

 
 
 

 
7 ใหยุติเรื่อง” กับ “สั่งยุติเรื่อง” ตางกัน 

“ใหยุติเรื่อง” จะใชในกรณีสืบสวนแลวปรากฏวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ซ่ึงกรณีนี้ไมตองรายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง
เพื่อพิจารณา (มาตรา 91) 

“สั่งยุติเรื่อง” จะใชในกรณีเมื่อดําเนินการทางวินัย(สอบสวน)แลวผลปรากฏวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดวินัย แมผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะส่ังยุติเร่ือง (มาตรา 93) (ทําเปนคําส่ังยุติเร่ือง ตามขอ 66)และรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ.
กระทรวงเพื่อพิจารณา 
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กําหนดเวลามีผลของคําสั่งลงโทษ (ขอ 70) แบงเปน ๓ กรณี ไดแก 
1) การส่ังลงโทษภาคทัณฑ ใหส่ังใหมีผลตั้งแตวันท่ีมีคําส่ัง (ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป) 
2) การส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ใหส่ังใหมีผลตั้งแตเดือนท่ีมีคําส่ัง 
3) การส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหส่ังใหมีผลตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด

ตามมาตรา 107 วรรคสอง ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

๓.๑ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตั้งแตวันท่ีกําหนดในคําส่ัง 
ตามขอ ๘ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 

๓.๒  ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการในกรณี ท่ี ไดมีคํ า ส่ัง 
พักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน ก็ใหส่ังปลดออกหรือไลออกจากราชการตั้งแตวันท่ีตอง 
พักราชการหรือวันท่ีตองออกจากราชการไวกอน แลวแตกรณี ตามขอ ๙ ของระเบียบ ก.พ. วาดวย
วันออกจากราชการฯ 

๓.๓ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ในกรณีละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีก ใหส่ังปลดออกหรือ 
ไลออกจากราชการตั้งแตวันท่ีเริ่มละท้ิงหนาท่ีราชการ ตามขอ ๑๐ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออก
จากราชการฯ 

๓.๔ ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ในกรณีกระทําความผิดอาญา
และไดรับโทษจําคุกตามคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ใหส่ังปลดออกหรือไลออกจากราชการตั้งแตวนัที่
ตองรับโทษจําคุก หรือวันที่ถูกคุมขังติดตอกันจนถึงวันท่ีตองรับโทษจําคุกแลวแตกรณี แตถาเปนกรณี
ที่กระทําความผิดอาญาและไดรับโทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดหนักกวาโทษจําคุกก็ใหส่ังปลดออกหรือ
ไลออกตั้งแตวันท่ีตองคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือวันท่ีถูกคุมขังติดตอกันจนถึงวันท่ีตองคําพิพากษา 
ถึงท่ีสุดแลวแตกรณีตามขอ ๑1 ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 

3.5 ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจาการราชการ ในกรณีที่ไดมีการส่ังลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกจาการราชการไปแลว ถาจะตองส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังลงโทษปลดออก 
เปนไลออกหรือไลออกเปนปลดออก ใหส่ังใหมีผลยอนหลังไปถึงวันท่ีออกจากราชการตามคําส่ังเดิม 
แตถาจะตองส่ังเปล่ียนแปลงวันออกจากราชการดวย ใหส่ังลงโทษยอนหลังไปถึงวันท่ีควรตองออก
จากราชการตามกรณีนั้น ตามขอ ๑2 ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 

3.6 ส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา 59 มาตรา 67 มาตรา 110  
หรือมาตรา 111 ไปแลว ถาจะตองเปล่ียนแปลงคําส่ังเปนลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ
ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันท่ีควรตองลงโทษปลดออกหรือไลออกตามกรณีนั้น  
ตามขอ ๑3 ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 

3.7 ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกส่ัง
ลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการไดออกจากราชการไปกอนแลว เพราะถูกส่ังลงโทษปลดออก
หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการในกรณีอื่น หรือไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการ  
ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันท่ีออกจากราชการไปแลวนั้น ตามขอ ๑4 ของระเบียบ 
ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 
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3.8 ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการในกรณีที่ ผูซึ่ งจะตอง 
ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไปกอนแลว ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันส้ินปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุ 
ครบหกสิบปบริบูรณ หรือวันที่ผูนั้นพนจากราชการ ตามกฎ ก.พ. ออกตามมาตรา 108 แลวแตกรณี  
ตามขอ ๑5 ของระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการฯ 
 

4. การสั่งงดโทษ สามารถแยกออกไดเปน ๒ กรณี ไดแก 
4.1 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควร 

งดโทษ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังงดโทษ โดยทําเปนคําส่ังและระบุใน
คําส่ังวาใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนตามมาตรา 96 วรรคสาม ตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด (ขณะนี้ สํานักงาน ก.พ. ยังไมไดกําหนดรูปแบบ) 

4.2 กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแลว แตมีกรณี 
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงอยูกอนตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ ส่ังงดโทษ ตามมาตรา 100 วรรคสอง ตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด (ขณะนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ยังไมไดกําหนดรูปแบบ) 

เมื่อไดมีคําส่ังยุติ เรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษแลว ตองดําเนินการแจงคําส่ังให 
ผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็วตามขอ 73 โดยใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาลงลายมือ
ชื่อและวันท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน และใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาไวหนึ่ง
ฉบับดวย ถาผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง ใหทําบันทึกลงวันที่และ
สถานท่ีท่ีแจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอมท้ังพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน แลวใหถือวาวันท่ีแจงนั้น
เปนวันรับทราบคําส่ัง 

ในกรณีท่ีไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาทราบคําส่ังยุติเรื่อง ลงโทษ  
หรืองดโทษไดหรือมีเหตุจําเปนอื่น ตามขอ 73 วรรคสอง กําหนดใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูลงโทษหรือผูถูกกลาวหา ณ ท่ีอยูของผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหา 
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในกรณีเชนนี้ ใหถือวาผูถูกลงโทษหรือผูถูกกลาวหาไดรับแจง
คําส่ังเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงในประเทศ หรือเมื่อครบสิบหาวันนับแตวันสง
สําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

การส่ังยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ มีการกําหนดรูปแบบโดยตองมีการทําเปนคําส่ัง 
ระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา เรื่องท่ีถูกกลาวหาและผลการพิจารณาตามแบบท่ีสํานักงาน 
ก.พ. ไดกําหนดไว ท้ังนี้ ตามขอ 66 ขอ 69 ขอ 71 และขอ 72 

ในกรณีเรื่องท่ีกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่ เปนความผิดวินัย 
อยางรายแรงแมผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 จะมีความเห็นในภายหลังจากท่ี 
ผูถูกกลาวหาออกจากราชการไปแลว ก็สามารถดําเนินการทางวินัยและดําเนินการสอบสวน (มีคําส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) ไดภายใน 180 วันนับแตวันท่ีผูนั้นพนจากราชการ ตามนัย 
มาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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การรายงานการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวง (มาตรา 103) 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๐๓ บัญญัติวา  

เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการ
โดยเฉพาะ หรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัย
สังกัดอยูเพ่ือพิจารณา เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการตางกระทรวงกัน หรือกรณี
ดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสองใหรายงาน ก.พ. ท้ังนี้  
ตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการ 
ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ี 
อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕ 

อนึ่ง มาตรานี้ เปนการวางมาตรการกํากับดูแลใหการดําเนินการทางวินัยของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น จึงบัญญัติ
ใหผูบังคับบัญชาตองรายงานการดําเนินการทางวินัยท่ีแลวเสร็จไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณีเพ่ือตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง หาก อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการ 
ทางวินัยแกขาราชการผูใดเปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็จะมีมติใหผูบังคับบัญชาดังกลาว
ดําเนินการใหถูกตองหรือเหมาะสมไดซึ่งผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
แบบ 

การดาํเนินการทางวินยัอยางรายแรง 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)..... 

ที่........./25......... 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

 
ดวย............(ชื่อ)............เลขประจําตัวประชาชน.............................ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนงประเภท......................ตําแหนงในการบริหาร (ถามี)..................ตําแหนงในสายงาน....................... 
ระดับ..................สวนราชการ.............................................สังกัดจังหวัด (ถามี).........................................
กรม....................................เลขท่ีตําแหนง.............................มีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ในเรื่อง....................................................................................................................................... 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา 93 ประกอบ ๙๔ (....)1 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี ประกอบกับขอ ๑๕ หรือ ขอ ๑๖ ของกฎ 
ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

....................(ชื่อ).........................เปนประธานกรรมการ 

....................(ชื่อ).........................เปนกรรมการ 
ฯลฯ ฯลฯ 

....................(ชื่อ).........................เปนกรรมการและเลขานุการ 

....................(ชื่อ).........................เปนผูชวยเลขานุการ(ถามี) 

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการ 
ตามขอ ๔๙ หรือ ขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง ณ วันท่ี.........(เดือน2).......................พ.ศ. 25......... 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อ-สกุลผูส่ัง...................) 

.......................ตําแหนง3......................... 
 

1. ตามมาตรา 94(1) – (4) แลวแตกรณี 
2 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  

แบบ ดว. ๑ 

(ขอ 19) 
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หนังสือการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน 

ตามกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

ตามขอ ๒๑ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนนิการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๖ กาํหนดให
ผู ส่ั งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนแจงตําแหน งของประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการ (ถามี) รวมท้ังสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนไปพรอมกับคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนนั้น 

บัดนี้ ไดมีคําส่ัง.........................................ที่...../...... เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงลงวันท่ี.................................. เพ่ือสอบสวนทาน จึงแจงตําแหนง 
และระดับตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนใหทราบ ดังนี้ 

................(ชื่อ)…………….…….. ตําแหนง1................................................ 
…………………(สวนราชการ)……............... 
เปนประธานกรรมการ 

................(ชื่อ)…………….…….. ตําแหนง1................................................ 
…………………(สวนราชการ)……............... 
เปนกรรมการ 

ฯลฯ ฯลฯ 
................(ชื่อ)…………….…….. ตําแหนง1................................................ 

…………………(สวนราชการ)……............... 
เปนกรรมการและเลขานุการ 

................(ชื่อ)…………….…….. ตําแหนง1................................................ 
…………………(สวนราชการ)……............... 
เปนผูชวยเลขานุการ (ถามี) 

ท้ังนี้ ทานมีสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีทราบหรือเห็นวาทราบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามขอ 23 ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
หมวด ๔ การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(ลงชื่อ) 
(................ชื่อ - สกุลผูส่ัง...................) 

.......................ตําแหนง2......................... 
 

 
1 ใหระบุตําแหนงในการบริหารงาน (ถามี) ตําแหนงในสายงานและระดับดวย 
2 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)..... 

ที่........../25....... 

เรื่อง เปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน 

 

ตามคําส่ัง...............................ที่....../25................ ส่ัง ณ วันท่ี....................................
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง................................(ชื่อ)................................
เลขประจําตัวประชาชน......................ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภท........................
ตําแหนงในการบรหิารงาน (ถามี)....................ตําแหนงในสายงาน.....................ระดับ..........................
สวนราชการ.....................................สังกัดจังหวัด (ถามี) ..............................กรม............................
เลขที่ตําแหนง...................นั้น 

บัดนี ้เห็นสมควรเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน เปนดงันี ้
...................(ชื่อ) ................... เปนประธานกรรมการ 
...................(ชื่อ)................... เปนกรรมการ 

ฯลฯ ฯลฯ 
...................(ชื่อ)................... เปนกรรมการและเลขานุการ 
...................(ชื่อ)................... เปนผูชวยเลขานุการ (ถามี) 

ส่ัง ณ วันท่ี...................(เดือน1)...................พ.ศ. 25..... 

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

(..................ชื่อ-สกุลผูส่ัง...............) 

..............................(ตําแหนง2)............................. 

 

 

 
 
 
 
 
1 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

2 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  
นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  

แบบ ดว. 2 

(ตามขอ 20) 
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บันทึกถอยคําของพยาน 

เรื่อง  การสอบสวน................(ชื่อ).................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 

สอบสวนที่............................................ 

วันท่ี................................................................ 

ขาพเจา.............(ชื่อ).............เลขประจําตัวประชาชน.......................อายุ..................ป 
สัญชาติ...................ศาสนา.......................อาชพี..........................................อยูบานเลขท่ี......................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.......................แขวง/ตําบล................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด..................................โทร..........................................ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนพยาน
ในกรณีที่............(สวนราชการ).............. มีคําส่ัง ที่ ........./25......... ส่ัง ณ วันที่ ..................................
ส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง..................(ชื่อ)....................ในเรื่อง...................... 
........................................................................................................................................................ 
และคณะกรรมการไดแจงใหขาพเจาทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้ 
.....................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

................(ลายมือชื่อ)..............พยาน ..............(ลายมือชื่อ).............ประธาน/กรรมการ 

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

แบบ ดว. 3 

(ตามขอ 31) 
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- 2 - 

 

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจา 
ใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว  
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................พยาน 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

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

ขาพเจาขอรับรองวา............(ชื่อ)...........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

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

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  
นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  
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บันทึกการแจงขอกลาวหา 

และสรปุพยานหลักฐานท่ีสนับสนนุขอกลาวหา ตามขอ 40 

เรื่อง การสอบสวน.....................(ชื่อ).............................ซึง่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิยัอยางรายแรง 

 

สอบสวนที่............................................ 

วันท่ี................................................................ 

ตามคําส่ัง..........................ที่....../25........... ส่ัง ณ วันที่.............................................
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง.................(ชื่อ)......................คณะกรรมการ
สอบสวนไดดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาวา.................................... 
........................................................................................................................................................นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา1 แลวเห็นวาเพียงพอท่ีจะรับฟงและดําเนินการ 
ตอไปได โดยมีขอกลาวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

ขอกลาวหา2................................................................................................................. 

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

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

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

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา3 
..................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

ในการสอบสวนนี้ ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนชี้แจงแกขอกลาวหา 
เปนหนังสือและมี สิทธิ ท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอให เรียก
พยานหลักฐานนั้นมาก็ได 
 

 
1 การประชุมวินิจฉัยตามขอ 40 ตองมกีรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
2 ใหระบุขอเท็จจริงและพฤติการณวาผูถูกกลาวหาไดกระทาํการใด เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัยกรณีใด 
3 การสรุปพยานหลักฐานจะระบุชื่อพยานหรือไมระบุชื่อก็ได  

แบบ ดว. 5 
(ตามขอ 40) 
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บันทึกนี้ทําขึ้นสองฉบับมขีอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนไดลงลายมือชื่อ
ไวเปนหลักฐาน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 
(........................................................) 

...................(ลายมือชื่อ).....................กรรมการ 
(........................................................) 

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

สอบสวนที่.............................................. 

วันท่ี................................................................ 

ขาพเจา.................(ชื่อ)....................ไดรบัทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันท่ี................................................ 
ไวเปนหลักฐานตอหนาคณะกรรมการสอบสวน และไดรับบันทึกนี้หนึ่งฉบับไวแลวในวันนี ้

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินัยพ.ศ. 2556 และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  
นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  



103 

 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวน...................(ชื่อ).......................ซึง่ถกูกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 

 

สอบสวนที่........................................ 

วันท่ี........................................................... 

ขาพเจา................(ชื่อ)..............เลขประจําตวัประชาชน......................อายุ...............ป 
สัญชาติ......................ศาสนา.........................อาชีพ................................อยูบานเลขท่ี........................
ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................แขวง/ตําบล........................................
เขต/อําเภอ..................................จังหวัด.............................................โทร...........................................
ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาตามคําส่ัง.........................................ที่........./25........
ส่ัง ณ วันท่ี.................................. ในเรื่อง............................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน
ขอกลาวหาตามบันทึกลงวันที่...........................................ใหขาพเจารับทราบแลว นั้น 

ตามขอกลาวหาท่ีวา...................................................................................................... 

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

ขาพเจาขอชี้แจงวา...................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

..............(ลายมือชื่อ)...........ผูถูกกลาวหา .............(ลายมือชื่อ).............ประธาน/กรรมการ 

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

  

แบบ ดว. 4 

(ตามขอ 31) 
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...............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจา 
ใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว  
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

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

ขาพเจาขอรับรองวา.............(ชื่อ)..........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

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

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

* แบบฟอรมนี้เปนไปตามขอ 19 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการดําเนินการทางวินยัพ.ศ.2556 และตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที ่ 
นร 1011/ว 3 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557  



105 

 

รายงานการสอบสวน 

สอบสวนที่................................................. 

วันท่ี................................................................... 

เรื่อง การสอบสวน..................(ชื่อ)...................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

เรียน .................................................... 

ตามคําส่ัง.....................................ท่ี........../25...... ลงวันท่ี ...................................
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง..............(ชื่อ)........... ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนง.......................... ระดับ..................... สังกัด.................................................................... 
ในเรื่อง.................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................นั้น 

ประธานกรรมการไดรับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตั้งแตวันท่ี................................................และไดประชุม
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่........................................... 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนและไดประชุมพิจารณา 
มีความเห็นในเรื่องที่สอบสวนนี้แลว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และความเห็นดังตอไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.......................................................................... 

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

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

2. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน....................................................................... 

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

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

3. ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 (...) พิจารณาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวา.......................(ชื่อ).........................กระทําผิดวินัยอยางรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

4. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาแนวทางการสอบสวน และได
ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา
แลวเห็นวา พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวา...............(ชื่อ)................ผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงในเรื่องนี้ โดยมีขอเท็จจริงในเบื้องตนขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหา โดยสรุปดังนี้ 
  

แบบ ดว.6  

(ตามขอ 53) 
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ขอเท็จจริงไดความในเบื้องตนวา................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

ขอกลาวหา................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา1........................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

5. คณะกรรมการสอบสวนไดเรียก.........(ชื่อ).........ผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบาย 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลว ผูถูกกลาวหาได
ลงลายมือชื่อรับทราบและไดรับมอบบันทึกการแจงดังกลาว ลงวันท่ี.................................ไปจํานวน
หนึ่งฉบับแลวดวย2 

6. ....................(ชื่อ)......................ผูถูกกลาวไดชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา ดังนี้ 

คําชี้แจงแกขอกลาวหา............................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

พยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหา 
................................................................................................................................ 

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

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

7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณา3 ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานตาง ๆ และมีความเห็น ดังนี ้

ขอเท็จจริงเบื้องตน.................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
1. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 35 หรืองดสอบสวนพยานใดตามขอ 36 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวนหรือ
พยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย 
2 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมมาพบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเรียก ใหสงบันทึกตามขอ 40 จํานวน 1 ฉบับทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ณ ที่อยูที่ปรากฏตามหลักฐานราชการ 
3 การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตามขอ 52 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด  
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ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ............................................................................................ 

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

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

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

ประเด็นที่ตองพิจารณา............................................................................................ 

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน4................................................................... 

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

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

.............................................................................................................................................................5 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพรอมนี้ไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาดวยแลว 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

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

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

 

 
4 ใหระบุวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใดและควรไดรับโทษสถานใด/มีเหตุออก

จากราชการ ตามมาตรา 110 (6) หรือมาตรา 110 (7) หรือไม อยางไร 
5 ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ใหบันทกึรายละเอียดความเห็นแยงดวย 
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คําส่ัง......(จังหวัด/กรม/กระทรวง)..... 
ที่............/25........... 

เรื่อง  ลงโทษ.....(ไล/ปลด)....ออกจากราชการ 
 

ดวย............(ชื่อ).............เลขประจําตัวประชาชน..........................ขาราชการพลเรือน
สามัญ ตําแหนง..............................ระดับ.............................สังกัด...........................ตําแหนงเลขท่ี.............
รับเงินเดือนในอัตรา...................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี................................(ระบุพฤติการณ
แหงการกระทําวา ผูถูกลงโทษ ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร ใหครบองคประกอบของฐานความผิด
ที่ลงโทษ)1.............................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................นั้น 
พฤติการณของ.............(ชื่อ).............เปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน.....(ระบุทุกฐาน
ความผิดที่เห็นวาผูถูกลงโทษกระทําผิด ตามพฤติการณที่ไดแจงขอกลาวหาไวแลว โดยไมตองกําหนด
โทษในแตละประเด็น).............................มาตรา........................แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และอ.ก.พ. กระทรวง/กรม/จังหวัด......................ในการประชุม 
ครั้งที่........./................เมื่อวันที่...................ไดมีมติใหลงโทษ..............(ไล/ปลด)..........(ชื่อ)..................
ออกจากราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และขอ ๖๘ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
จึงใหลงโทษ........(ไล/ปลด)...........(ชื่อ).............ออกจากราชการ 

อนึ่ง............(ชื่อ)............มีสิทธอิุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้  ตามมาตรา ๑๑๔  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแต...........(บัดนี้ / วัน เดือน ป 2)...........เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี............(เดือน).........................พ.ศ................. 
 

(ลงชื่อ) 
(........................ชือ่-สกุลผูส่ัง)...........................) 
............................ตําแหนง............................... 

 
1 กรณีที่คณะกรรมการ ปปช./ปปท. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยใหระบุมติของคณะกรรมการ ปปช./ปปท. ดวย 
2 วันออกจากราชการใหเปนไปตามระเบียบ ก.พ.วาดวยวันออกจากราชการ พ.ศ. 2554 
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บันทึกกิจกรรมประจําวันของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอยางรายแรง  
ตามคาํส่ัง........................... ที่ ......../25...... ลงวันที่........ เดอืน................ พ.ศ. 25..... 

กรณีรองเรียนกลาวหา...........(ชื่อ)...........ตําแหนง....................................... 

วัน เดือน ป รายการปฏิบตัิงาน (กิจกรรม) ผูปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
 (ดําเนินการ).......................................... 

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

................................................................ 
 
(ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 

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

 

 (ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 
 
(ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 

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

 

 (ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 
 
(ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 

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

 

  (ดําเนินการ).......................................... 
................................................................ 
................................................................ 

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

สวนราชการ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง โทร. 0 2590 1417              
ท่ี สธ วันท่ี 

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ครัง้ที่ .....กรณี..........(ชื่อ).............. 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผูวาราชการจังหวัด............... 

๑. ความเปนมา 
1.1.........(สวนราชการ).............ไดมีคําส่ัง ท่ี ...../25..... ลงวันท่ี........................

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง แก..........(ชื่อ)..............ตําแหนง..................
ระดับ .............สังกัด.............ในเรือ่ง..........(ระบุพฤตกิารณการกระทําตามคาํส่ังดงักลาว).................... 

1.2 คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ....................ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลาการสอบสวน 120 วัน ในวันที่ .............................. 

1.3 คณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอยางรายแรง ไดดําเนินการ ......................... 

๒. ขอพิจารณา 
กฎ ก .พ .วาด วยการดํ าเนินการทางวินั ย  พ .ศ . 2556 ขอ  54  สรุปวา  

ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนพรอมท้ังสํานวน 
การสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 120 วันนับแตวันท่ีมี
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก และในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและ 
ความจําเปนไมอาจดาํเนนิการใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหประธานกรรมการรายงาน
ตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาสอบสวนตามความจําเปนและใหผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลาไดครั้งละไมเกิน 60 วันและหากมีการขยายเวลาจนทําให
การสอบสวนดําเนินการเกิน 180 วันนับแตวันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกใหผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานอ.ก.พ.กระทรวงท่ีผูถูกกลาวหาสังกัดอยูทราบเพ่ือติดตาม
เรงรัดใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเรว็ตอไป 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงขอเรียนวา.....................(ระบุการ
ดําเนินการท่ีไดดําเนินการไปแลวและเหตุขัดของเพ่ือขอการขอขยายระยะเวลา)...............................
จึงไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน ได เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม  
จึงเห็นควรใหขยายระยะเวลาสอบสวนออกไปอีก 60 วัน นับแตวันประชุมคณะกรรมการสอบสวน
ครั้งแรก 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาสอบสวนออกไปอีก 60 วัน 

จะเปนพระคุณ  
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บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  โทร. 0 2999 9999    

ท่ี สธ วันท่ี 

เรื่อง ขอเชญิมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรง 

เรียน  ........(ผูบังคับบัญชา)........ 

ดวย..................(สวนราชการ)..................ไดมีคําส่ัง ท่ี ............./25......................... 
ลงวันท่ี ......................................แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง กรณี
..................................................................................................รายละเอียดตามเอกสารท่ีสงมาพรอมนี ้

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง มีความประสงคขอใหทานแจง
........................(ชื่อ)..........................ตําแหนง.................................มาใหถอยคําในฐานะพยานในเรื่องดังกลาว 
ณ...............................ในวันท่ี ....................... เวลา ............................ เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 
 

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

(ตําแหนง)....................................... 
ประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

  

แบบหนังสือเชิญพยานมาให

ถอยคํา (หนังสือภายใน) 



112 

 
 
 
ที่ สธ   คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรง 

..........................(สวนราชการ)...................... 

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

วัน เดือน ป 

เรื่อง  ขอเชิญมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

เรียน  ......(พยาน)...... 

ดวย..........(สวนราชการ)..........ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทางวินัยอยางรายแรง 
กรณี ...................................................................................................................................................... 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ขอเชิญท านมาใหถอยคําตอ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ณ ......................................................................................... 
ในวันท่ี ................................. เวลา...............น. เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 

(................(ชื่อ)....................) 

(ตําแหนง)....................................... 

ประธานคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
 
 
(สวนราชการ) 
โทร. ๐ 2999 9999 
โทรสาร ๐ 2999 9999 
  

แบบฟอรมหนังสือเชิญพยานมา

ใหถอยคํา (หนังสือภายนอก) 
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ที่ สธ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

........................(สวนราชการ)......................... 

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

วัน เดือน ป 

เรื่อง  ขอเชิญพบคณะกรรมการสอบสวน 

เรียน  ......(ผูถูกกลาวหา)...... 

อางถงึ  คําส่ัง......................... ที่ ....../25........... ลงวันท่ี ................................ 

ตามท่ีอางถึง ......(สวนราชการ).....ไดมีคําส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการทางวินัย 
อยางรายแรง กรณี........................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... นั้น 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ขอเชิญทานไปพบคณะกรรมการ
สอบสวน เพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ณ .............................. 

ในวันท่ี ................................. เวลา...............น. เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 

(................(ชื่อ)....................) 

(ตําแหนง)....................................... 

ประธานคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
 
 
(สวนราชการ) 
โทร. ๐ 2999 9999 
โทรสาร ๐ 2999 9999 
 

แบบหนังสือเชิญผูถูกกลาวหา
มารับทราบขอกลาวหา 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
การดาํเนินการทางวินยัอยางรายแรง 
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คําส่ังจังหวดัภีมบรุ ี
ท่ี 112 / ๒๕61 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
 

ดวยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เลขประจําตัวประชาชน 1 3333 44455 56 6 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ  
สังกัดโรงพยาบาลกษิตินทรคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี เลขท่ีตําแหนง 16720  
มีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ในเรื่องไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี  
๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมาซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมา
ปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับขอ ๑๕ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนนิการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงเพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวย
บุคคลดังตอไปนี้ 

๑. นายยุษธีระ  วงศปาณฑป เปนประธานกรรมการ  
๒. นายภีม  วงษรามาธปิ เปนกรรมการ  
๓. นายอรชุน  นารายณกลุ  เปนกรรมการ  
4. นายภีษมะ  ศูรยกตกูร เปนกรรมการและเลขานุการ 
5. นายจุลมล จุลจักรกมล เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมา 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น ใหดําเนินการตาม
ขอ ๔๙ หรือ ขอ ๕๐ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวแตกรณี 

ส่ัง  ณ วนัที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

ธิปติ สถาปนกร 
(นายธปิต ิสถาปนกร) 

ผูวาราชการจังหวัดภีมบุร ี
 

ตัวอยาง 
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หนังสือแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน 

ตามกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนินการทางวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ตามขอ ๒๑ (๑) ของกฎ ก.พ. วาดวยการดาํเนนิการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๖ กาํหนดให 
ผู ส่ั งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนแจงตําแหน งของประธานกรรมการ กรรมการ และ
ผูชวยเลขานุการ รวมท้ังสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนไปพรอมกับคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน นั้น 

บัดนี้ ไดมีคําส่ังจังหวัดภีมบุรี ท่ี 112/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอยางรายแรง ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561 เพ่ือสอบสวนทาน จึงแจงตําแหนงและระดับ
ตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวนใหทราบ ดังนี ้

๑. นายยุษธีระ วงศปาณฑป ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนประธานกรรมการ  

๒. นายภีม วงษรามาธปิ ตําแหนงนกัจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนกรรมการ  

๓. นายอรชนุ นารายณกุล ตําแหนงทันตแพทยชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนกรรมการ  

4. ภีษมะ ศูรยกตกูร ตําแหนงนติิกรชํานาญการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนกรรมการและเลขานุการ 

5. นายจุลมล จุลจักรกมล  ตําแหนงนิติกร (พนักงานราชการ) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
เปนผูชวยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ทานมีสิทธิคัดคานคณะกรรมการสอบสวนโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีทราบหรือเห็นวาทราบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ตามขอ 23 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
หมวด ๔ การดําเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 

ธิปติ สถาปนกร 
(นายธปิต ิสถาปนกร) 

ผูวาราชการจังหวัดภีมบุร ี  

ตัวอยาง 
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ที่  ศป ๐๒๐๑.๐๕2/10 ศาลากลางจังหวดัภีมบรุ ี
อําเภอเมือง จังหวดัภีมบุรี 99๐๐๐ 

15 ตุลาคม ๒๕61 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกษิตินทรคาม 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาคําส่ังจังหวัดภีมบุรี ที่ 112/๒๕61 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561 จํานวน 3 ฉบับ 

  2. บันทึกการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน 
  และสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวน จํานวน 3 ฉบับ 

ดวยจังหวดัภีมบุร ีไดแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรงแกนางศูปภาดา 
นัฐฑิโรกุล ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาล
กษิตินทรคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี ในเรื่องนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติ
ราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน 
โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา รายละเอียดปรากฏตาม
สําเนาคําส่ังท่ีสงมาดวยนี้ 

ดังนั้น ขอใหทานแจงคําส่ังดังกลาวให นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ทราบ โดยมอบสําเนา
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและบันทึกการแจงตําแหนงคณะกรรมการสอบสวนให 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล จํานวนอยางละ 1 ฉบับ พรอมกับใหบุคคลดังกลาวลงนามรับทราบ  
พรอมวัน เดือน ป ท่ีรับทราบ ในสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและบันทึกการแจง
ตําแหนงคณะกรรมการสอบสวน แลวสงกลับคืนไปใหผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี จํานวนอยางละ  
1 ฉบับ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ธิปติ สถาปนกร 
(นายธปิต ิสถาปนกร) 

ผูวาราชการจังหวัดภีมบุร ี
 
 
 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี 
กลุมงานนิติการ  
โทร.  ๐ ๒999 9999 
โทรสาร  ๐ ๒999 9998 
 

ตัวอยาง 
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ที่ ศป ๐๒๐๑.๐๕2/12  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
 อําเภอเมือง จังหวัดภีมบุรี ๑๑๐๐๐ 

1 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง  ขอเชิญมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

เรียน  นางชอมวง นวลนรดี 

ดวยจังหวัดภีมบุรี ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทางวินัยอยางรายแรง กรณี 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซึ่งติดตอ 
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอ
ผูบังคับบัญชา  

คณ ะกรรมการสอบสวนทางวินั ยอย างร ายแรง ขอเชิญท านมาให ถ อยคํ า 
ตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ณ หองประชุม 1 โรงพยาบาลกษิตินทรคาม ในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ยุษธีระ วงศปาณฑป 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป) 

ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
 ประธานกรรมการสอบสวน 

 
 
 
 
 
กลุมงานนิติการ 
โทร. ๐ 2999 9999 
โทรสาร ๐ 2999 9999 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกถอยคําของพยาน 

เรื่อง การสอบสวนนางศปูภาดา นัฐฑิโรกุล ซึง่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
________________ 

สอบสวนที่ โรงพยาบาลกษิตินทรคาม 
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

ขาพเจา นางชอมวง นวลนรดี เลขประจําตัวประชาชน 1 2345 67890 12 3 
อายุ 28 ปสัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ อยูบานเลขที่ 11 ซอยจุฬาเกษม ถนนลาดยาว 
ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดภีมบุรี ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนพยานในกรณีท่ี
จังหวัดภีมบุรีมีคําส่ังท่ี 112/2561 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561 ส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอยางรายแรง นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ในเรื่องนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการ
ตั้งแตวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน  
โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย  

ขาพเจาขอใหถอยคําตามสัตยจริงดังตอไปนี้ 
ขาพเจามีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บบัญชีลงลายมือชื่อ

การมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลกษิตินทรคาม และไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ใหมีหนาท่ีขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกคนเมื่อพนเวลามาปฏิบัติงาน
ตามปกติ และสรุปยอดผูมาปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงานในแตละวัน โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
มีหนาที่ตรวจรักษา วินิจฉัยโรคแกผูปวยท่ีมารับบริการ ตนเปนเพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกลุ มีพฤตกิรรมใชจายฟุมเฟอย มีเจาหนี้มาทวงหนี้ที่โรงพยาบาล
จํานวนหลายรายชอบยืมเงินเพ่ือนรวมงานรวมท้ังยืมเงินตนดวย มีหนี้สินจํานวนมากท้ังในระบบและ
นอกระบบ และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เคยพูดใหตนฟงวารูสึกอับอายที่มีเจาหนี้มาทวงหนี้ 
ถึงที่ทํางาน จนไมอยากมาทํางาน มีหนี้สินรวมทุกรายประมาณหาแสนบาท และนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล ไมมาทํางานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน  

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจา 
ใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว  
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

 
ชอมวง นวลนรด ี พยาน 

(นางชอมวง นวลนรด)ี  
 

ภีษมะ ศรูยกตกูร 
 
ผูบันทึกถอยคํา 

(นายภีษมะ ศูรยกตกรู)  
 

ตัวอยาง 
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ขาพเจาขอรับรองวานางชอมวง นวลนรดี ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

 
ยุษธีระ วงศปาณฑป 

 
ประธานกรรมการ 

(นายยุษธีระ วงศปาณฑป)  
 

ภีม วงษรามาธปิ 
 
กรรมการ 

(นายภีม วงษรามาธิป)  
 

อรชุน นารายณกุล 
 
กรรมการ 

(นายอรชนุ นารายณกุล)  
 

ภีษมะ ศรูยกตกูร 
 
กรรมการและเลขานุการ 

(นายภีษมะ ศูรยกตกรู) 
 

 

  
  



121 

 
  

 
ที่ ศป ๐๒๐๑.๐๕2/13  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัภีมบุร ี
 อําเภอเมือง จังหวัดภีมบุรี ๑๑๐๐๐ 

22 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง  ขอเชิญพบคณะกรรมการสอบสวน 

เรียน  นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล 

อางถงึ  คําส่ังจังหวัดภีมบุร ีท่ี 112/2561 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 

ตามท่ีอางถึง จังหวัดภีมบุรีไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทางวินัยอยางรายแรง  
กรณีนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา  
ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการ 
ขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา นั้น 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ขอเชิญทานไปพบคณะกรรมการ
สอบสวน เพ่ือรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ณ หองประชุม 1 
โรงพยาบาลกษิตินทรคาม ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา เปนตนไป 

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณมาก 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

ยุษธีระ วงศปาณฑป 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป) 

 ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ 
ประธานกรรมการสอบสวน 

 

 
 
กลุมงานนิติการ 
โทร. ๐ 2999 9999 
โทรสาร ๐ 2999 9999 
  

ตัวอยาง 
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บันทึกการแจงขอกลาวหา 

และสรปุพยานหลักฐานท่ีสนับสนนุขอกลาวหา ตามขอ 40 

เรื่อง การสอบสวนนางศปูภาดา นัฐฑิโรกุล ซึง่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
 

สอบสวนที่ โรงพยาบาลกษิตินทรคาม 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 

ตามคําส่ังจังหวัดภีมบุรี ที่ 112/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล คณะกรรมการสอบสวน 
ไดดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา
เกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลยโดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย  
และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเพียงพอที่จะรับฟงและดําเนินการ
ตอไปได โดยมีขอกลาวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

ขอกลาวหา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติหนาที่ ราชการตั้งแตวันที่  
1 กรกฎาคม 2560 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมา
ปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา พฤติกรรมเปนการกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร  

สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
2.1 พยานบุคคล 

(1) พยานปากท่ี 1 ใหการวาตนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ
และจัดเก็บบัญชีลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลกษิตินทรคาม และไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ีขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ทุกคนเมื่อพนเวลามาปฏิบัติงานตามปกติ และสรุปยอดผูมาปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงานใน 
แตละวันโดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีหนาที่ตรวจรักษา วินิจฉัยโรคแกผูปวยที่มารับบริการ ตนเปน
เพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีพฤติกรรมใชจายฟุมเฟอย  
มีเจาหนี้มาทวงหนี้ท่ีโรงพยาบาลจํานวนหลายรายชอบยืมเงินเพ่ือนรวมงานรวมท้ังยืมเงินตนดวย  
มีหนี้สินจํานวนมากท้ังในระบบและนอกระบบ และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เคยพูดใหตนฟงวา 
รูสึกอับอายท่ีมีเจาหนี้มาทวงหนี้ถึงท่ีทํางาน จนไมอยากมาทํางาน มีหนี้สินรวมทุกรายประมาณ 
หาแสนบาท และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาทํางานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน 
(วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕61) 

(2) พยานปากท่ี 2 ใหการวาตนเปนหัวหนาตึกผูปวยในและผูบังคับบัญชาของ 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลความเรียบรอยภายในตึกผูปวยใน 
ของโรงพยาบาลกษิตินทรคาม โดยตนไดรับรายงานจากพยานปากท่ี 1 ถึงพฤติกรรมของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล ที่ไมมาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕61) 

ตัวอยาง 
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ก็ยังไมมาทํางาน โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมไดขออนุญาตตนแตอยางใด และตนไดเดินทางไปหา
ที่บานพักแตก็ไมพบนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งปจจุบันก็ยังไมสามารถติดตอนางศปูภาดา นัฐฑิโรกุล ได 

(๓) พยานปากท่ี ๓ ใหการวาตนเปนเพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
โดยทํางานอยูท่ีตึกผูปวยใน นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดกูยืมเงินตนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยทํา
สัญญากูไว เมื่อครบสัญญาก็ยังไมชําระหนี้  นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาทํางานตั้งแตวันที่  
๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน(วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕61)ก็ยังไมมาทํางาน ตนไปหาท่ีบาน
เพ่ือทวงหนี้ ก็ไมพบนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งปจจุบันก็ยังไมสามารถติดตอ นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ได 

2.2. พยานเอกสาร 
(1) สําเนาบัญชีลงลายมือชื่อ และตารางเวรปฏิบัติงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล

ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕60 ถึงพฤศจิกายน ๒๕61 ซึ่งไมปรากฏลายมือชื่อของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานปกติตามตารางเวรปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันท่ี  
15 พฤศจิกายน ๒๕61 

(2) สําเนาบันทึกโรงพยาบาลกษิตินทรคาม ลงวันที่ 1๗ กรกฎาคม 2560 
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลกษิตินทรคาม (ผานหัวหนาพยาบาล)รายงานพฤติกรรมของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล วาไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันรายงาน (วันที่ 16 ก.ค. 2560) 

(๓) สําเนาสัญญากู ยืมเงิน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ระหวางนางอารยา 
พากเพียร กับนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล จํานวน ๕๐ ,๐๐๐ บาท กําหนดชําระหนี้ภายในวันที่  
25 กรกฎาคม 2560 

ในการสอบสวนนี้ ผูถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา
เปนหนังสือและมี สิทธิ ท่ีจะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอางพยานหลักฐานเพ่ือขอให เรียก
พยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

บันทึกนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนไดลง 
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ยุษธีระ  วงศปาณฑป ประธานกรรมการ 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป) 

 
ภีม วงษรามาธปิ กรรมการ 

(นายภีม วงษรามาธิป ) 
 
อรชุน นารายณกุล กรรมการ 

(นายอรชุน นารายณกุล) 
 
ภีษมะ ศรูยกตกูร  กรรมการและเลขานุการ 

(นายภีษมะ ศรูยกตกูร)  



124 

สอบสวนที่ โรงพยาบาลกษิตินทรคาม 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 

ขาพเจา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดรับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา 
และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ตามบันทึกลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ไวเปน
หลักฐานตอหนาคณะกรรมการสอบสวน และไดรับบันทึกนี้หนึ่งฉบบัไวแลวในวันนี้   

ศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  ผูถูกกลาวหา 
(นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล) 
 

ยุษธีระ  วงศปาณฑป ประธานกรรมการ 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป) 
 

ภีม วงษรามาธปิ กรรมการ 
(นายภีม วงษรามาธปิ) 
 

อรชุน นารายณกุล กรรมการ  
(นายอรชุน นารายณกลุ) 
 

ภีษมะ ศรูยกตกูร กรรมการและเลขานกุาร 
(นายภีษมะ ศรูยกตกูร) 
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บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 
เรื่อง การสอบสวนนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 

สอบสวนท่ีโรงพยาบาลกษิตินทรคาม 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2561  

ขาพเจา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เลขประจําตัวประชาชน 1 3333 44455 56 6 
อายุ 30 ป สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพขาราชการ ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ  
อยูบานเลขท่ี 29 ซอยปทุมวัน ถนนปทุมวัน ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดภีมบุรี ขาพเจาไดทราบ
แลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาตามคําสั่งจังหวัดภีมบุรี ท่ี 112/2561 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561  
ในเรื่องนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซ่ึงติดตอ 
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลา 
ตอผูบังคับบัญชา 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหาตามบันทึกลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ใหขาพเจารับทราบแลวนั้น 

ตามขอกลาวหาท่ีวา ขาพเจาไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560
เปนตนมาซ่ึงติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วันโดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลยและไมมีการ 
ขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา พฤติกรรมเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีละท้ิงหนาท่ีราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ขาพเจาขอชี้แจงวา ขาพเจาไมไดมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลกษิตินทรคามตั้งแตวันท่ี  
๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบันจริง และไม ไดยื่นขออนุญาตลาตอผูบั งคับบัญชา เนื่ องจาก 
มีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัว ตองหลบหนีเจาหนี้ 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ัน
สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจาใหถอยคํา  
และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึก
ถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

ศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  ผูถูกกลาวหา 

(นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล) 

ภีษมะ ศูรยกตกูร ผูบันทึกถอยคํา 

(นายภีษมะ ศูรยกตกูร) 

ขาพเจาขอรับรองวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

ยุษธีระ วงศปาณฑป ประธานกรรมการ 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป)  

ภีม วงษรามาธิป กรรมการ 
(นายภีม วงษรามาธิป) 

อรชุน นารายณกุล กรรมการ  
(นายอรชุน นารายณกุล) 

ภีษมะ ศูรยกตกูร กรรมการและเลขานุการ 
(นายภีษมะ ศูรยกตกูร)  

ตัวอยาง 



126 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  โทร 0 2999 9999 

ท่ี  ศป ๐๒๐๑.๐๕2/11 วันท่ี  31 มกราคม 2562 

เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง กรณีนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี 

๑. ความเปนมา 
1.1 จังหวัดภีมบุรี ไดมีคําสั่งท่ี 112/2561 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2561 แตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแก นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ตําแหนงนายแพทย ระดับ
ชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลกษิตินทรคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรีในเรื่องนางศูปภาดา 
นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ซ่ึงติดตอในคราวเดียวกัน 
เปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมาปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา 

1.2 คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ไดดําเนินการจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ซ่ึงจะครบกําหนดระยะเวลาสอบสวน 120 วัน 
ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2562 

๒. ขอพิจารณา 
กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 54 สรุปวา ใหคณะกรรมการ

สอบสวนดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนพรอมท้ังสํานวนการสอบสวนเสนอตอผูสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 120 วันนับแตวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวน
ครั้งแรก และในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จได
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหประธานกรรมการรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยาย
เวลาสอบสวนตามความจําเปนและใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลาไดครั้งละ 
ไมเกิน 60 วันและหากมีการขยายเวลาจนทําใหการสอบสวนดําเนินการเกิน 180 วันนับแตวันท่ีมีการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานอ.ก.พ.กระทรวงท่ี 
ผูถูกกลาวหาสังกัดอยูทราบเพ่ือติดตามเรงรัดใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงพิจารณาแลวขอเรียนวา ไดดําเนินการ
จัดใหมีการมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 เพ่ือกําหนดประเด็น
และวางแนวทางการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานโดยไดรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ทราบพรอมบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหาแลว เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2561  
ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการกําหนดนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่อง
ท่ีสอบสวน เพ่ือจัดทํารายงานการสอบสวน แตเนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนติดภารกิจอ่ืน จึงไมอาจ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน ได เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม จึงเห็นควรใหขยาย
ระยะเวลาสอบสวนออกไปอีก 60 วัน ตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันท่ี 20 เมษายน 2562 

๓. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาสอบสวนออกไปอีก 60 วัน 

จะเปนพระคุณ  

ตัวอยาง 
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รายงานการสอบสวน 

สอบสวนที่ โรงพยาบาลกษิตนิทรคาม 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

เรื่อง  การสอบสวนนางศปูภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดภีมบุรี 

ตามคําส่ังจังหวัดภีมบุรี ท่ี 112/2561 ส่ัง ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลกษิตินทรคาม ในเรื่องละทิ้งหนาท่ี
ราชการเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร นั้น 

ประธานกรรมการไดรับสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตั้งแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 และไดประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวน และไดประชุมพิจารณา 
มีความเห็นในเรื่องท่ีสอบสวนนี้แลว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
ความเห็น ดังตอไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากนางชอมวง นวลนรด ีตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดเก็บ บัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลกษิตินทรคาม และไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ี 
ขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดมีบันทึกโรงพยาบาลกษิตินทรคาม ลงวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2560 เรียนผูอํานวยการโรงพยาบาลกษิตินทรคาม (ผานหัวหนาพยาบาล) รายงาน
พฤติกรรมของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล วาไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึง 
วันรายงาน (วันท่ี 16 กรกฎาคม 2560) 

2. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนผูวาราชการจังหวัดภีมบุรีไดพิจารณา 
ในเบื้องตน พบวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึง
ปจจุบัน โดยยังไมกลับมาทํางานอีกเลย ซึ่งเปนเวลาตดิตอในคราวเดยีวกนัเกนิกวาสิบหาวัน เนื่องจาก
มีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัว  

3.  ผูวาราชจังหวัดภีมบุรี ในฐานะผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
(11) ไดพิจารณาแลวเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล กระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล 

4. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และ 
ไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ และไดประชุมพิจารณา
แลวเห็นวา พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะรับฟงไดวานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงในเรื่องนี้ โดยมีขอเท็จจริงในเบื้องตนขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหา โดยสรุปดังนี้ 

ตัวอยาง 
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ขอเท็จจริงไดความในเบื้องตนวา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการท่ีตึกผูปวยใน โรงพยาบาลกษิตินทรคาม ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน โดยยังไมกลับมาทํางานอีกเลย ซึ่งเปนเวลาตดิตอในคราวเดยีวกนัเกนิกวาสิบหาวัน เนื่องจาก
มีปญหาหนีสิ้นสวนตัวตองคอยหลบหนีเจาหนี้ที่มาทวงเงิน 

ขอกลาวหา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการตั้งแตวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2560 เปนตนมา ซึ่งติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมกลับมา
ปฏิบัติงานอีกเลย โดยไมมีการขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา พฤติกรรมเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร  

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 
พยานบุคคล 

(1) พยานปากท่ี 1 ใหการวาตนมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ และ
จัดเก็บบัญชีลงลายมือชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลกษิตินทรคาม และไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาท่ีขีดเสนแดงในบัญชีลงชื่อการมาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ทุกคนเมื่อพนเวลามาปฏิบัติงานตามปกติ และสรุปยอดผูมาปฏิบัติงานและไมมาปฏิบัติงานใน 
แตละวันโดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีหนาที่ตรวจรักษา วินิจฉัยโรคแกผูปวยที่มารับบริการ ตนเปน
เพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีพฤติกรรมใชจายฟุมเฟอย  
มีเจาหนี้มาทวงหนี้ท่ีโรงพยาบาลจํานวนหลายรายชอบยืมเงินเพ่ือนรวมงานรวมท้ังยืมเงินตนดวย  
มีหนี้สินจํานวนมากท้ังในระบบและนอกระบบ และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เคยพูดใหตนฟงวารูสึก
อับอายท่ีมีเจาหนี้มาทวงหนี้ถึงที่ทํางาน จนไมอยากมาทํางาน มีหนี้สินรวมทุกรายประมาณหาแสนบาท 
และนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุลไมมาทํางานตั้งแตวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี  
15 พฤศจิกายน ๒๕61) 

(2) พยานปากท่ี 2 ใหการวาตนเปนหัวหนาตึกผูปวยในและผูบังคับบัญชาของ 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลความเรียบรอยภายในตึกผูปวยใน 
ของโรงพยาบาลกษิตินทรคาม โดยตนไดรับรายงานจากพยานปากท่ี 1 ถึงพฤติกรรมของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล ที่ไมมาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี 15 พฤศจิกายน 
๒๕61) ก็ยังไมมาทํางาน โดยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมไดขออนุญาตตนแตอยางใด และตนได
เดินทางไปหาท่ีบานพักแตก็ไมพบนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งปจจุบันก็ยังไมสามารถติดตอ  
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ได  

(๓) พยานปากท่ี ๓ ใหการวาตนเปนเพ่ือนรวมงานของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล  
โดยทํางานอยูที่ตึกผูปวยใน นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดกูยืมเงินตนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยทําสัญญา
กูไว เมื่อครบสัญญาก็ยังไมชําระหนี้ นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาทํางานตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕60 จนถึงปจจุบัน (วันท่ี 15 พฤศจิกายน ๒๕61) ก็ยังไมมาทํางาน ตนไปหาท่ีบานเพ่ือทวงหนี้  
ก็ไมพบนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ซึ่งปจจุบันก็ยังไมสามารถติดตอ นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ได 

พยานเอกสาร 
(1) สําเนาบัญชีลงลายมือชื่อ และตารางเวรปฏิบัติงาน ของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล

ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕60 ถึงพฤศจิกายน ๒๕61 ซึ่งไมปรากฏลายมือชื่อของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล 
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ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานตามตารางเวรปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันที่  
15 พฤศจิกายน ๒๕61 

(2) สําเนาบันทึกโรงพยาบาลกษิตินทรคาม ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลกษิตินทรคาม (ผานหัวหนาพยาบาล)รายงานพฤติกรรมของนางศูปภาดา  
นัฐฑิโรกุล วาไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงวันรายงาน (วันที่ 16 กรกฎาคม 2560) 

(๓) สําเนาสัญญากูยืมเงิน ลงวันที่1 สิงหาคม 2559 ระหวาง นางอารยา 
พากเพียร กับนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล จํานวน ๕๐ ,๐๐๐ บาท กําหนดชําระหนี้ภายในวันที่  
25 กรกฎาคม 2560 

5. คณะกรรมการสอบสวนไดเรียกนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ผูถูกกลาวหามาแจง 
และอธิบายขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลว  
ผูถูกกลาวหาไดลงลายมือชื่อรับทราบและไดรับมอบบันทึกการแจงดังกลาว ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 
2561 ไปจํานวนหนึ่งฉบบัแลวดวย 

6. นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา ตามบันทึกถอยคําของ 
ผูถูกกลาวหาลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 วาขาพเจาไมไดมาปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลกษิตินทรคาม 
ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จนถึงปจจุบันจริง และไมไดย่ืนขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชา 
เนื่องจากมีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัว ตองหลบหนีเจาหนี้ 

7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณา ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ
พยานหลักฐานตาง ๆ และมีความเห็น ดังนี้ 

7.1 ขอเท็จจริงในเบื ้องตนรับฟงไดวา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการที่ตึกผูปวยใน โรงพยาบาลกษิตินทรคามตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา 
จนถึงปจจุบัน โดยยังไมกลับมาทํางานอีกเลย ซึ่งเปนเวลาติดตอในคราวเดียวกันเกินสิบหาวัน 
เนื่องจากมีปญหาหนี้สินสวนตัวตองคอยหลบหนีเจาหนี้ท่ีมาทวงเงิน 

7.2 ขอกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๗.๒.๑ พระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 85 การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางแรง 
(3) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมี 

เหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
มาตรา 93 ในกรณี ท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏวา 

กรณีมีมูลอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุมาตรา 57 แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมท้ังรับฟง
คําชี้แจงของผู ถูกกลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวน 
และความเห็นตอผูบังคับบัญชาผูซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวาผูถูกกลาวหา 
ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหส่ังยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดตาม 
ขอกลาวหา ใหดําเนินการตอไป ตามมาตรา 96 หรือมาตรา 97 แลวแตกรณี 
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มาตรา 97 ภายใตบังคับตามวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทํา
ความผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลดออกหรือไลออกราชการตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุ 
อันควรอันลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 

ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 
93 วรรคหนึ่ง หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 94 เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําความผิด
วินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา 57 สงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ  
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยู แลวแตกรณีพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติประการใด  
ให ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ัง หรือปฏิบัติให เปนไปตามนั้น ท้ังนี้  
ตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา 88 ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษ 
ทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด 7 การดําเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี้ 
(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงนิเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
7.2.๒ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ข อ  68  โทษ สําหร ับกรณ ีที ่ข าราชการพลเร ือนสาม ัญกระ ทําผ ิดว ิน ัย 

อยางรายแรง ตามมาตรา 97 ที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามตรา 57 มีอํานาจสั่ง
ลงโทษไดมีดังตอไปนี้  

(๑) ปลดออก 
(๒) ไลออก 
7.2.3 ระเบียบ ก.พ. วาดวยการวันออกจากกราชการของขาราชการพลเรือน

สามัญ พ.ศ. 2554  
ขอ 10 ในกรณีท่ีกระทําความผิดเพราะเหตุละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว

เดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีก ใหสั่งปลดออกหรือไลออกจาก
ราชการตั้งแตวันท่ีละท้ิงหนาท่ีราชการ นั้น 

7.2.4 หนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 กําหนดวา “การลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และไมมากลับมาปฏิบัติ
ราชการอีกเลย เปนความผิดวิน ัยอยางรายแรงซึ ่งควรลงโทษเปนไลออกจากราชการ ไมมี 
เหตุลดหยอนโทษ ลงเปนปลดออกจากราชการ” 

7.3 ประเด็นที่ตองพิจารณา 
ประเด็นที่ 1 ตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา นางศูปภาดา  

นัฐฑิโรกุล ไดมาปฏิบัติราชการหรือไม อยางไร 
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ประเด็นนี้ นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ยอมรับวาไมไดมาปฏิบัติราชการ 
ที่โรงพยาบาลกษิตินทรคามตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมาจริง และไมไดย่ืนขออนุญาต
ลาตอผูบังคับบัญชา ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากสําเนาบัญชีลงลายมือชื่อและตารางเวรปฏิบัติงาน
ของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา ไมปรากฏลายมือชื่อของ 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานปกติตามตารางเวรปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงรับฟงไดวา 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ละทิ้งหนาที่ราชการหนาที่ราชการตดิตอในคราวกันเกินสิบหาวัน และไมได
กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย  

ประเด็นที่ 2 การที่นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไมมาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันท่ี  
๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา มีเหตุผลอันสมควรหรือไม อยางไร  

ประเด็นนี้นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ยอมรับวาเหตุท่ีไมมาปฏิบัติราชการ 
เนื่องจากมีปญหาเรื่องหนีสิ้นสวนตัว ตองหลบหนีเจาหนีป้ระกอบกับนางอารยา พากเพียร ใหถอยคํา
วานางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ไดกูยืมเงินตนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปรากฏตามสําเนาสัญญากูยืมเงิน
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ดังนั้น จึงรับฟงไดวา นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ละทิ้งหนาที่ราชการ 
โดยไมมีเหตุอันสมควร 

๗.๔ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
เห็นวาพฤติการณของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ที่ไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 เปนตนมา และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยจนถึงปจจุบัน 
เนื่องจากมีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัวและถูกเจาหนี้ติดตามทวงหนี้นั้น เปนการกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง ฐานละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุ 
อันสมควร ตามมาตรา 85 (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2536 แจงเวียนตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536 มีมติใหการลงโทษผูกระทําผิด
วินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยเปนความผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งควรลงโทษเปนไลออก 
จากราชการ ดังนั้น เห็นสมควรลงโทษไลออกจากราชการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
ซึ่งเปนวันที่ละทิ้งหนาที่ราชการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพรอมนี้ไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาดวยแลว 
 

ยุษธีระ วงศปาณฑป ประธานกรรมการ 
(นายยุษธีระ วงศปาณฑป)  
ภีม วงษรามาธปิ กรรมการ 

(นายภีม วงษรามาธปิ ) 
อรชุน นารายณกุล กรรมการ  

(นายอรชุน นารายณกลุ) 
ภีษมะ ศรูยกตกูร กรรมการและเลขานุการ 

(นายภีษมะ ศูรยกตกูร)  
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คําส่ังจังหวดัภีมบรุ ี
ที่ 118/2561 

เรื่อง  ลงโทษไลออกจากราชการ 
 

ดวยนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เลขประจําตัวประชาชน 1 3333 44455 56 6 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลกษิตินทรคาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภีมบุรี ตําแหนงเลขท่ี 16720 รับเงินเดือน 
ในอัตรา 48,320 บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณีที่ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 
เปนตนมาจนถึงปจจุบันและไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ซึ่งเปนเวลาติดตอในคราวเดียวกัน 
เกินสิบหาวนั เหตุผลที่ละท้ิงหนาที่ราชการดังกลาว เนื่องจากมีปญหาเรื่องหนี้สินสวนตัวและหลบหนี
เจาหนี้ที่มาทวงหนี้ พฤติการณของนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
ฐานละทิ้งหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน โดยไมมีเหตุอันสมควร  
ตามมาตรา 85 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ อ.ก.พ. 
จังหวัดภีมบุรี ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ไดมีมติใหลงโทษไล 
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ออกจากราชการ    

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และขอ ๖๘ ของกฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ จึงให
ลงโทษไลนางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ออกจากราชการ 

อนึ่ง นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนี้ตอคณะกรรมการพิทักษ 
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายใน ๓๐ วัน นับแตทราบหรือถือวาทราบคําส่ังลงโทษ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๑๑๔ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเปนวันเริ่มละท้ิงหนาที่ราชการ เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 11 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 

ธิปติ สถาปนกร 
(นายธปิต ิสถาปนกร) 

ผูวาราชการจังหวัดภีมบุร ี
 

  

ตัวอยาง 
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บันทึกกิจกรรมประจําวันของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

ตามคาํส่ังจังหวดัภีมบุรี ที ่112 / ๒๕61 ส่ัง ณ วนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. ๒๕61 
กรณีรองเรียนกลาวหานางศปูภาดา นฐัฑิโรกุล ตําแหนงนายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ 

วัน เดือน ป รายการปฏิบตัิงาน (กิจกรรม) ผูปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
10 ต.ค. ๒๕61 แจงคําสั่ง/หนังสือแจงตําแหนงพรอม

สิทธิคัดคาน คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินั ยอย างร ายแรงให ผู ถู กกล าวห า 
คณะกรรมการทราบรับทราบ 

ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 

 

18 ต.ค. ๒๕61 สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา
ท้ังหมด และหลักฐานรับทราบของผูถูก
กล า วห า ไป ให ป ระธ าน ก รรม ก าร
สอบสวนเก็บรวมไวในสํานวน 

ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 

 

25 ต.ค. 2561 ประธานกรรมการไดจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก เพ่ือ
กําหนดประเด็นและวางแนวทางการ
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
 

1) นายยุษธีระ วงศปาณฑป 
2) นายภีม วงษรามาธิป 
3) นายอรชุน นารายณกุล 
4) ภีษมะ ศูรยกตกูร 
5) นายจุลมล จุลจักรกมล 

 
 
 
 

15 พ.ย. 61 ลงพ้ืนท่ี ณ โรงพยาบาลกษิตินทรคาม 
เพ่ือรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 
และพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

ภีษมะ ศูรยกตกูร.. 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 

 

22 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาทําความเห็นวาผูถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดวินัยในเรื่องท่ีสอบสวน
หรือไม 

1) นายยุษธีระ วงศปาณฑป 
2) นายภีม วงษรามาธิป 
3) นายอรชุน นารายณกุล 
4) ภีษมะ ศูรยกตกูร 
5) นายจุลมล จุลจักรกมล 

 

3 ธ.ค. 61 1) บันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให
นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล ทราบ 
2 ) บัน ทึกถอยคําของผู ถูกกล าวหา 
 

ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 

 

ตัวอยาง 
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วัน เดือน ป รายการปฏิบตัิงาน (กิจกรรม) ผูปฏิบัติงาน หมายเหต ุ
31 ม.ค. 62 รายงานผู สั่ งแต งตั้ งคณ ะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือขอขยายเวลาการสอบสวน 
ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 
 

 

20 ก.พ. 62 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาทํา
ความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

1) นายยุษธีระ วงศปาณฑป 
2) นายภีม วงษรามาธิป 
3) นายอรชุน นารายณกุล 
4) ภีษมะ ศูรยกตกูร 
5) นายจุลมล จุลจักรกมล 

 

28 ก.พ. 62 จัดทํารายงานการสอบสวนพรอมท้ัง
สํานวนการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

ภีษมะ ศูรยกตกูร 
(กรรมการและเลขานุการ) 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
กรณคีวามผดิทีป่รากฏชดัแจง 

 



 
 

บทท่ี 5  
กรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 

การท่ีขาราชการกระทําผิดวินัยในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 อาจใชดุลยพินิจดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนหรือ 
หากอยูระหวางการสอบสวนอาจงดการสอบสวนก็ได ซึ่งกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามหมวด 5 
ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 มีบางสวนท่ีแตกตางไปจากกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในประราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ดังนี้ 

ในการกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงคงไวเฉพาะกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไดรับ
สารภาพตอผูที่กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2539) นี้กําหนดเทานั้น แตสําหรับกรณีกระทําความผิด
อาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําความผิดและผูบังคับบัญชาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดแลวไดถูกตัดออก โดยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสอบสวน
ตามปกติ ท้ังนี้  เพราะตองการใหโอกาสผูถูกกลาวหาโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
อยางเต็มที่ในกรณีที่เกิดขึ้น อันเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 30 
ท่ีบัญญัติวา “ในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาท่ีตองใหคูกรณี 
มีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน” 

สําหรับการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันนั้น ไดกําหนดใหเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงเฉพาะกรณี 
ไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลย แตหากเปนกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
อีกจะตองดําเนินการสอบสวนตามปกติ ท้ังนี้  เพ่ือใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตนอยางเต็มท่ีนั่นเอง8 ในสวนการดําเนินการทางวินัย กรณีกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงอันเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง โดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น กระบวนการ
สืบสวนสอบสวนเปนเพียงกระบวนการเพ่ือใหไดความวา การละท้ิงหนาท่ีราชการมีเหตุอันสมควร
หรือไม หรือกรณีมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการหรือ 
ไม และถาการละท้ิงหนาท่ีราชการไมมีเหตุอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ 
ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง อันเปน
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ตองสงเรื่องให อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณีพิจารณาโทษ
โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนได9 

 
 
 
 

8 สํานักงานก.พ. เร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกสการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. 2556https://www.ocsc.go.th หนา 47  สืบคนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562. 
9 สํานักงานกฤษฎีกา, “การเร่ิมดําเนินการทางวินัยหรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจุฑารัตนแกวกัญญา สํานักกฎหมายปกครอง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ ” ;http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=209 สืบคนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562. 

https://www.ocsc.go.th/
http://web.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=209
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ความผิดที่ปรากฏชัดแจงแบงออกเปน 2 กรณี ไดแก 
1. กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง (ขอ 64)  

โดยปกติแลวการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงนั้น จะตองมีการสอบสวน  
โดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงหรือไมก็ได แตมีขอยกเวน 
ท่ีสามารถดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงโดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ไดหากมีกรณี
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามขอ ๖๔ ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เกิดขึ้น กลาวคือ จะตองเปนกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพ
และมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนงัสือหรือมีหนงัสือรบัสารภาพตอผูมหีนาที่สืบสวนสอบสวน
หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งการ 
รับสารภาพนั้น ตองรับสารภาพโดยส้ินเชิงไมมีการยกขอตอสูประเด็นใหมขึ้นมา ตามขอ ๖๔ ของกฎ 
ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งอํานาจในการงดการสอบสวนตามขอ ๖๔ 
ดังกลาว เปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ กลาวคือ  

๑. หากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาการรับสารภาพ 
ในกรณีดังกลาวเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยไดวาการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตาม 
ขอกลาวหาแลว หรือ 

๒. หากในระหวางการสอบสวนทางวินัยผูถูกกลาวหาไดรับสารภาพตอผูมีหนาท่ี
สอบสวนหรือตอคณะกรรมการสอบสวน  

หากมีกรณีอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีไดกลาวมานั้น ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ัง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจพิจารณาใหงดการสอบสวนนั้นก็ได โดยไมตองมีการแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตลอดจนไมตองรับฟงคําชี้แจงแกขอกลาวหาของ 
ผูถูกกลาวหาแตอยางใด แลวพิจารณาลงโทษผูถูกกลาวหาไดเลย 

2. กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ 65) 10 

กรณีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 
มี 3 กรณี ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 94 ในกรณี
ขาราชการพลเรือนสามัญตาํแหนงตางกนั หรือตางกรม หรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยรวมกันทําใหมีผูมีอํานาจส่ังบรรจุแตงตั้งท่ีตางกัน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 
57 อาจใชดุลพินิจในการดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสอบสวนหรือหากอยูระหวางการสอบสวน
อาจงดการสอบสวนก็ได ไดแก 

1. กรณีละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน  
โดยไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย และผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  
ไดดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนแลว เห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ 
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยจะตองมีการสืบสวนใหแนชัด 
ถึงสาเหตุของการละท้ิงหนาท่ีราชการของผูถูกกลาวหาวามีเหตุผลใดท่ีถือวาเปนการละท้ิงหนาท่ี 
 
10 สํานักงานก.พ. เร่ือง หนังสืออิเล็กทรอนิกสการดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. 2556https://www.ocsc.go.th หนา 48-49  สืบคนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562. 



138 

ราชการไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดเคยมีคําพิพากษา ท่ี อ. 207/2557  
วางแนวทางไวความวา การลงโทษผูถูกกลาวหาในความผิดฐานละท้ิงหนาท่ีราชการนั้น จะตอง
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกกลาวหาไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการและไมสามารถติดตามตัวไดนับตั้งแต 
วันแรกท่ีไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการและตองเปนเวลาติดตอในคราวเดียวกันเกินกวาสิบหาวัน  
และผูบังคับบัญชาไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยสอบถามจากผูบังคับบัญชาชั้นตน  
เพ่ือนรวมงาน รวมไปถึงญาติหรือผูใกลชิดของผูถูกกลาวหา เพ่ือหาสาเหตุของการละท้ิงหนาท่ี
ราชการวามีเหตุผลสมควรหรือไมหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการอยางไร 

2. กรณีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก โดยจะตองถูกจําคุกจริง ๆ ไมใชรอการลงโทษหรอืรอการกาํหนดโทษ 
หรือไดรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ ท้ังนี้ ตามขอ 39 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กําหนดวา 
ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาผูถูกกลาวหากระทําผิด
ตามขอกลาวหาโดยไมตองรวบรวมพยานหลักฐานอืน่ก็ได แตตองแจงขอกลาวหาและสรุปขอเท็จจริง
ท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น เพ่ือใชเปนสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบดวย 

3. กรณีกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพและมีการบันทึกไวเปนหนังสือตอผูมีหนาที่สืบสวน ผูมีหนาที่
สอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ 

สวนกรณียังใหการภาคเสธ มิไดใหการรับสารภาพโดยปราศจากขอสงสัย 
คณะกรรมการสอบสวนยังคงมีหนาท่ีตองดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหไดความจริงและ 
ความยุติธรรม ตามขอ 26 ของกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และตาม 
ขอ 40 กําหนดวาการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาว ใหทําเปนบันทึก
ระบุขอเท็จจริงและพฤติการณของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัย
กรณีใดและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา รวมท้ังแจงใหทราบสิทธิของผูถูกกลาวหา 
ที่จะใหถอยคําหรือย่ืนคาํชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือใหผูถูกกลาวหาทราบ ทั้งนี้ เพ่ือเปนขอมูลให 
ผูถูกกลาวหาในการตัดสินใจวาจะยังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพตอไปหรือไม และเปนการเปดโอกาส
ใหผูถูกกลาวหาในการตอสูแกขอกลาวหาของตนอยางเต็มที่ ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องที่เปนสาระสําคัญของ
การสอบสวนทางวินัย หากไดมีการดําเนินการมาโดยไมถูกตองอาจทําใหเสียความเปนธรรม และ 
อาจมีผลทําใหการสอบสวนทางวินยันั้นไมชอบดวยกฎหมาย11 และในกรณีที่ผูถูกกลาวหารับสารภาพ
วาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาใด ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามขอกลาวหา
นั้นไวเปนหนังสือ ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนในขอกลาวหานั้นก็ได 
แลวดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป ซึ่งเปนหลักเกณฑวิธีการใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในขอ 46 

 

11 คณะกรรรมการพิทักษระบบคุณธรรม,“ยุติธรรม เปนธรรม รวดเร็ว”;http://mspc.ocsc.go.th/sites/default/file/2017-04/book-

2015-mspc-vol-05.pdf สืบคนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562. 

http://mspc.ocsc.go.th/sites/default/file/2017-04/book-2015-mspc-vol-05.pdf
http://mspc.ocsc.go.th/sites/default/file/2017-04/book-2015-mspc-vol-05.pdf


 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
กรณคีวามผดิทีป่รากฏชดัแจง 
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บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวนนายละทิง้ การทํางาน ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
 

สอบสวนที่สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัเชียงเมือง 
วันท่ี 20 มนีาคม 2560  

ขาพเจา นายละท้ิง การทํางาน เลขประจําตัวประชาชน 1 1111 11111 11 1 
อายุ 43 ป สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ อยูบานเลขที่ 22 ถนนภีมบุรี ตําบลภีมนคร  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงเมือง โทร 085 1234567 ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปน 
ผูถูกกลาวหาตามคําส่ังจังหวัดเชียงเมือง ที่ 1/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ในเรื่องท่ีนายละท้ิง การทํางาน ไมมาปฏิบัติราชการ
ตั้งแตวันท่ี 1 – 17 พฤศจิกายน 2559 โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือให
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและไมแจงเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบแตอยางใด  

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหาตามบันทึกลงวันที่ 18 มีนาคม 2560 ใหขาพเจารับทราบแลวนั้น 

ตามขอกลาวหาท่ีวา นายละทิ้ง การทํางาน ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี 1 – 17 
พฤศจิกายน 2559 โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติและไมแจงเหตุให ผูบังคับบัญชาทราบแตอยางใด อันมีมูลเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรง  

ตัวอยางกรณีผูถูกกลาวหารับสารภาพโดยส้ินเชิง 
ขาพเจาขอรับสารภาพวาขาพเจาไมไดมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี 1 – 17 

พฤศจิกายน 2559 โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัติและไมแจงเหตุใหผูบังคบับัญชาทราบจรงิตามขอกลาวหาผูถูกกลาวหาไมประสงคที่จะ
ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหาดังกลาว 

ตัวอยางกรณีผูถูกกลาวหารบัสารภาพเพียงบางสวน/ปฏิเสธ 
ขาพเจาขอยอมรับวาไมไดมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2559 

โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและ 
ไมแจงเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบจริงตามขอกลาวหา แตในวันท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 
ขาพเจากลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ แตไดรับมอบหมายจากหัวหนางานใหไปรวมประชุมกับ
หนวยงานภายนอก ปรากฏตามเอกสารการลงทะเบียนเขารวมประชุมท่ีนํามามอบใหคณะกรรมการ
สอบสวนในวันนี ้

 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
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- 2 - 

 

ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการให
คํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไมวาดวยประการใด เพ่ือจูงใจขาพเจา 
ใหถอยคํา และกรรมการสอบสวนไดอานใหขาพเจาฟง/ขาพเจาไดอานบันทึกถอยคําเองแลว  
ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

 
...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูถูกกลาวหา 

(นายละท้ิง การทํางาน) 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ผูบนัทึกถอยคํา 

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

ขาพเจาขอรับรองวา............(ชื่อ)...........ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

...................(ลายมอืชื่อ).....................ประธานกรรมการ 

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

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการ 

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

ฯลฯ 

...................(ลายมอืชื่อ).....................กรรมการและเลขานุการ 

(..................................................) 
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หนังสือรับสารภาพ 

เขียนที ่ หมูบานวเิวทะ 
วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
ขาพเจา นายละท้ิง การทํางาน อายุ 43 ป สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ 

อยูบานเลขท่ี 22 ถนนภีมบุรี ตําบลภีมนคร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงเมือง โทร. 085 1234567 

ขาพเจาขอรับสารภาพตอคณะกรรมการสืบสวน/คณะกรรมการสอบสวน/ผูบังคับบัญชาวา 

ตัวอยางกรณีผูถูกกลาวหารับสารภาพโดยส้ินเชิง 
ขาพเจาขอรับสารภาพวากระทําผิดตามท่ีถูกกลาวหาจริงขาพเจาไมไดมาปฏิบัติ

ราชการตั้งแตวันที่ 1 – 17 พฤศจิกายน 2559 โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการ
เพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและไมแจงเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบจริงซึ่งขาพเจา 
ไมประสงคที่จะชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแกขอกลาวหาดังกลาว 

ตัวอยางกรณีผูถูกกลาวหาใหการภาคเสธ 

ขาพเจายอมรับวาไมไดมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันท่ี 1 – 13 พฤศจิกายน 2559  

โดยไมไดสงใบลาตามระเบียบของทางราชการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและ 

ไมแจงเหตุใหผูบังคับบัญชาทราบจริง แตในวันท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 ขาพเจากลับมา

ปฏิบัติราชการตามปกติ แตไดรับมอบหมายจากหัวหนางานใหไปรวมประชุมกับหนวยงานภายนอก 

ปรากฏตามเอกสารการลงทะเบยีนเขารวมประชุมท่ีนาํมามอบใหคณะกรรมการในวันนี้ 

 
 

(ลงชื่อ)                          ผูถูกกลาวหา 
(นายละท้ิง การทํางาน) 

 

ตัวอยาง 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 
การสั่งพกัราชการและ 

ใหออกจากราชการไวกอน 
 



 
 

บทท่ี 6  
การส่ังพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน 

การสั่งพักราชการ 
การส่ังพักราชการ คือ การส่ังใหขาราชการพนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวาง

การสอบสวนพิจารณาทางวินัย หรือระหวางถูกฟองคดีอาญา หรือระหวางตองหาวากระทําความผิด
ทางอาญา โดยงดเบิกจายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ท่ีจายเปนรายเดือน ตลอดจนเงินชวยเหลือตาง ๆ 
ไวกอน  ท้ั งนี้  โดยมี จุดมุ งหมายที่ จะไม ให ผู นั้ นอ ยูป ฏิบั ติหน า ท่ี ราชการเพ่ือปองกันมิ ให 
เปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา หรือมิใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น หรือเพ่ือมิให 
เกิดความเสียหายแกราชการในประการอื่น และถาสอบสวนพิจารณาแลวไดความวาผูนั้นกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็จะส่ังปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตั้งแตวันพักราชการ โดยการส่ัง 
พักราชการมีหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหมวด 8 ของ กฎ ก.พ.วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

1. กรณีท่ีจะสั่งพักราชการ มีได 3 กรณีดังตอไปนี้ 
๑.1 มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน 
การถูกตั้งกรรมการสอบสวนท่ีจะส่ังพักราชการไดนั้น จะตองเปนกรณีท่ี 

ถูกส่ังแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนในความผิดวินัยอยางรายแรงเทานั้น ไมไดหมายความ
รวมถึงการถูกส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยท่ีไมรายแรงดวย ซึ่งกรณีท่ีถูกส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยที่ไมรายแรงนั้น ยังส่ังพักราชการไมได 

1.๒ มีกรณีถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

คําวา “ถูกฟองคดีอาญา” นั้น แยกไดเปน ๒ กรณี  
- กรณีท่ีหนึ่ง ในกรณีท่ีขาราชการถูกฟองคดีอาญาโดยพนักงานอัยการเปน

โจทกนั้น ขาราชการผูนั้นยอมตกอยูในฐานะจําเลยนับแตเวลาที่ไดฟอง  
- กรณีที่สอง ในคดีที่ราษฎรเปนโจทกนั้น หากศาลยังมิไดประทับรับฟอง 

ไวพิจารณา ผูถูกฟองยังไมตกอยูในฐานะจําเลย จะถือวาผูนั้นเปนผูถูกฟองคดีอาญายังไมไดจนกวา
ศาลจะไดประทับรับฟองคดีไวพิจารณาแลว จึงจะถือวาผูนั้นตกเปนผูถูกฟองคดี 

1.3 มีกรณีตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

คําวา “ตองหาวากระทําความผิดอาญา” หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวน
กลาวหาวาไดกระทําความผิดอาญาโดยตกเปนผูตองหาแลว แมยังมิไดถูกฟองคดีตอศาลก็ตาม 

2. เหตุท่ีจะสั่งพักราชการ 
แมขาราชการพลเรือนสามัญจะมีกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิด

วินัยอยางรายแรงหรือถกูฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาที่มิใชความผิดท่ีไดกระทํา
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โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแลว ก็ยังส่ังพักราชการไมได จนกวาจะมีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง
ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๗๘ (๑) – (๕) ดังตอไปนี้ 

2.๑ ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ พิจารณาแลวเห็นวา ถาผูนั้นคงอยูในหนาท่ีราชการตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

2.๒ ผูนั้นถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ
อันไมนาไววางใจ โดยพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวา ถาผูนั้นคงอยูในหนาท่ีราชการอาจเกิดการเสียหาย 
แกราชการ 

2.๓ ผูนั้นมีพฤติการณท่ีแสดงวาถาคงอยูในหนาท่ีราชการจะเปนอุปสรรค 
ตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น 

2.๔ ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตอง
จําคุกโดยคําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 

2.๕ ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงท่ี สุดวา 
เปนผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องท่ีสอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังท่ีม ี
คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเรือ่งที่สอบสวนนั้น และผูบังคับบัญชาซึง่มีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้น ไดความ
ประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ดังนั้น เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวขางตน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา 57 มีอํานาจส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผล 
การสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแหงคดีได  

อนึ่ง กรณีขาราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอยางรายแรง 
หรือตองหาคดีอาญา หรือถูกฟองคดีอาญาท่ีไมใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษนี้ ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาถึงแมจะใหผูนั้นคงอยูในหนาที่
ราชการระหวางถูกสอบสวนพิจารณาก็ไมเสียหายแกราชการ หรือไมมีพฤติการณท่ีแสดงวาจะเปน
อุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นแตประการใด  
ก็ไมจําตองส่ังพักราชการทุกรายไป เวนแตผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุกโดยคํา
พิพากษา และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว จึงจะตอง 
ส่ังพักราชการเนื่องจากผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได 

ตัวอยาง นาย ก. ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชํานาญการถูกฟอง 
เปนจําเลยในคดีอาญาศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาจําคุก นาย ก. ตลอดชีวิต ในความผิดฐานพยายาม 
ฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน และผูวาราชการจังหวัดไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางรายแรงแกนาย ก. ในกรณีที่ถูกฟอง และผูวาราชการจังหวัดไดมีคาํส่ังพักราชการนาย ก. ในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและถูกฟองคดีอาญา 
เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนหรือพิจารณาการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกนาย ก. หรือ 
ผลแห งคดีอาญาซึ่ งนาย ก. ผูถูกกลาวหา หรือคูความอาจจะมีการตอสูคดีกันถึ งสามชั้นศาล  
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ดําเนินการสอบสวนแลวเสร็จ จึงไดเสนอสํานวน
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การสอบสวนตอผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
ผลการสอบสวนคณะกรรมการฯเห็นวา ยังฟงไมไดวา นาย ก. กระทําผิดวินัย ผู ส่ังแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนเสนอ กรณีเชนนี้   
นาย ก. ยังตกอยูในฐานะเปนผูถูกฟองคดีอาญา (เปนจําเลยในคดีอาญา) วากระทําผิดอาญา 
ซึ่งถาไมใชคดีความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแลว แมผูบังคับบัญชาจะเห็นวา
กรณีมีมลทินมัวหมองไมปรากฏชัด ก็ใหรอการส่ังการเด็ดขาดทางวินัยไวกอนจนกวาจะทราบผล 
ทางคดีอาญา เพราะผลแหงคดีอาญายังไมถึงที่สุด 

3. ผูมีอํานาจสั่งพักราชการ 
ผูมีอํานาจส่ังพักราชการตามมาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๗๘ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติแทนตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑการมอบหมาย
อํานาจหนาท่ี เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ซึ่ งออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสาม  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย 

4. ระยะเวลาการสั่งพักราชการ 
ระยะเวลาการส่ังพักราชการนั้น มาตรา ๑๐๑ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๗๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้  กําหนดให ส่ังพัก
ตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา 

คําวา “สอบสวนหรือพิจารณา” มีความหมายดังนี้ 
- ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอยางรายแรง หมายถึง 

การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน และการพิจารณาส่ังการของผูมีอํานาจในขั้นตอนที่ตอเนื่อง
กับการสอบสวน ซึ่งอาจเปนการพิจารณาของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือของ อ.ก.พ.กรม 
หรือ อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี และการพิจารณาส่ังการของผูมีอํานาจตอเนื่องกับการพิจารณาของ 
อ.ก.พ. ดังกลาวดวย ดังนั้น กรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวน กรณีจะถึงท่ีสุดเมื่อการสอบสวนพิจารณา
เสร็จและรายงานผลการสอบสวนนั้นไปยังผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ในกระบวนพิจารณา
ทางวินัยของขาราชการและผูมีอํานาจดังกลาวไดรับทราบผลการสอบสวนนั้นหรือไดมีคําส่ังเกี่ยวกับ
กรณีนั้นแลว  และตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๓  
และมาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษหรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. 
กระทรวง หาก อ.ก.พ. กระทรวงไมมีมติเปล่ียนแปลงหรือแกไขเปนอยางอื่น และหากผูแทน ก.พ.  
ซึ่งเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นวาการดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือ มติ อ.ก.พ. 
กระทรวง ถูกตองแลว การดําเนินการทางวินัยจึงถึงที่สุด 

- ในกรณีตองหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการ
พิจารณาของพนักงานอัยการ 

- ในกรณีถูกฟองคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่ สุด  
ซึ่งอาจจะถึงที่สุดโดยโจทกถอนฟอง หรือโจทกจําเลยไมอุทธรณฎีกา หรือศาลฎีกาไดพิพากษาแลว 

ทั้งนี้ การพิจารณาคดีของศาลเชน คดีอาญาอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
ซึ่งศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดจึงตองถือวากรณียังอยูระหวางการสอบสวนพิจารณาตามนัย 
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ขอ ๗๙ ของกฎ ก.พ. ดังกลาว ถาผลการพิจารณายังไมถึงท่ีสุดผูถูกส่ังพักราชการจะขอกลับ 
เขาปฏิบัติราชการไมได ผูบังคับบัญชาไมอาจส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการได ดังนั้น ถาคดีอาญา 
อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ถือวาขาราชการผูนั้นยังอยูในฐานะเปนผูถูกฟองคดีหรือถูกกลาวหา
วากระทําความผิดอาญาและผลคดียังไมถึงที่สุดควรรอส่ังการเด็ดขาดทางวินัยไวกอนจนกวาจะทราบ
ผลคดีอาญา 

ตัวอยาง นาย ก. ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  
ระดับชํานาญการ ตองหาคดีอาญาขอหาฆาคนตายโดยเจตนา และถูกฝากขังอยูท่ีเรือนจําเปนเวลา
ติดตอกันเกินกวาสิบหาวัน ผูบังคับบัญชาไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางรายแรง และไดมีคําส่ังพักราชการนาย ก. และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอ
ผูบังคับบัญชาใหรอผลคดีอาญาจนกวาคดีจะถึงท่ีสุดซึ่งคดีนี้ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาวา นาย ก.  
มีความผิดใหลงโทษจําคุกตลอดชีวิต แตในชั้นศาลอุทธรณ ศาลไดมีคําพิพากษายกฟองในระหวางฎีกา
ศาลฎีกาไดอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวระหวางฎีกาดังนี้ แมศาลฎีกาจะอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว 
เหตุส่ังพักราชการดังกลาวจึงยังไมส้ินสุด ศาลฎีกายังไมมีคําพิพากษาจึงตองถือวากรณียังอยูระหวาง 
การพิจารณาของศาล ผูนั้นจะขอกลับเขาปฏิบัติราชการยังไมได 

อยางไรก็ตาม แมมาตรา ๑๐๑ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ ๗๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ จะกําหนดใหส่ังพักตลอดเวลาท่ีสอบสวน 
หรือพิจารณาก็ตาม แตหากผูส่ังพักราชการผูใดไดใชสิทธิรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และผูมีอํานาจ
พิจารณาคํารองทุกขเห็นวา สมควรส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการกอนการสอบสวน 
หรือพิจารณาเสร็จส้ิน เนื่องจากพฤติการณของผูถูกส่ังพักราชการไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
หรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป ผูมีอํานาจพิจารณาก็สามารถส่ังใหผูนั้น 
กลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการได หรือในกรณีท่ีลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวการดําเนินการ
ทางวินัยยังไมแลวเสร็จ โดยขอ ๗๙ ยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในสาระสําคัญวา หากผูถูก 
ส่ังพักราชการประสงคจะกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ ก็ใหย่ืนคํารองทุกขเปนหนังสือตามมาตรา 
๑๒๒ และหากผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นไมมีพฤติการณท่ีแสดงวาจะ
เปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย ผูมีอํานาจพิจารณา 
ก็สามารถส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ินได 
 

5. การสั่งพักราชการเม่ือมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพ่ิมขึ้น 
การส่ังพักราชการเมื่อมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพ่ิมขึ้น ตามขอ ๘๐  

ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหส่ังพักราชการเฉพาะในสํานวนหรือคดีที่เขาเหตุแหงการส่ังพักราชการ
เทานั้น หากไมเขาเหตุแหงการส่ังพักราชการแลว ก็ไมสามารถส่ังใหพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นได 
แตหากเขาเหตุแหงการส่ังพักราชการแลว ก็ใหส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นทุกสํานวนหรือ 
ทุกคดีที่เขาเหตุแหงการส่ังพักราชการดวย 
 

6. วันพักราชการ 
ขอ ๘๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหส่ังพักราชการตั้งแตวันออกคําส่ัง เวนแต

ในกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) ผูซึ่งจะถูกส่ังพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับ 
ในคดีอาญา หรือจําคุกโดยคําพิพากษา การส่ังพักราชการในเรื่องนั้นใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันท่ี 
ถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก หรือ 

(๒) ในกรณีท่ีไดมีการส่ังพักราชการไวแลว ถาจะตองส่ังใหมเพราะคําส่ังเดิม 
ไมชอบหรือไมถกูตอง ใหส่ังพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําส่ังเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการ
ในขณะท่ีออกคําส่ังเดิม 

7. คําสั่งพักราชการ 
ขอ ๘๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้  กําหนดใหคําส่ังพักราชการตองระบุชื่อและ

ตําแหนงของผูถูกส่ังพักราชการ ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีส่ังพักราชการ และวันท่ีคําส่ังมีผลใชบังคับ
ดวย ทั้งนี้ เปนไปตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

8. การแจงคําสั่งพักราชการ 
ขอ ๘๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้  กําหนดใหแจงคําส่ังพักราชการให ผูถูก ส่ัง 

พักราชการทราบโดยเร็วโดยใหนําขอ ๗๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม กลาวคือ ใหผูถูกส่ังพักราชการ 
ลงลายมือชื่อและวันท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน และใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกส่ังพักราชการไว 
หนึ่งฉบับดวย ถาผูถูกส่ังพักราชการไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง เมื่อไดทําบันทึกลงวันท่ีและ
สถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้น 
เปนวันรับทราบ ในกรณีท่ีไมอาจแจงใหทราบไดหรือมีเหตุจําเปนอื่นก็ใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกส่ังพักราชการ ณ ท่ีอยูของผูถูกส่ังพักราชการซึ่งปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ และใหถือวาผูถูกส่ังพักราชการไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับ
กรณีสงในประเทศ หรือเมือ่ครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

การสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
การใหออกจากราชการไวกอน คือ การใหขาราชการผูมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด

วินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาออกจากราชการ พนจากตําแหนงและอัตราเงินเดือนไวกอนระหวางการสอบสวน
พิจารณา เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ซึ่งการใหออกจากราชการไวกอนนี้เปนผลใหขาราชการ 
ผูถูกส่ังใหออกนั้น พนจากตําแหนงและอัตราเงินเดือน ซึ่งเปนผลใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา 57 สามารถตั้งผูอื่นใหดํารงตําแหนงนั้นแทนได 

การส่ังใหออกจากราชการไวกอนนั้น ขอ 83 และขอ 84 ของ กฎ ก.พ. วาดวย 
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ไดกําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการของการส่ังพักราชการ 
บางขอมาใชบังคับโดยอนุโลม แตโดยท่ีการใหออกจากราชการไวกอนมีผลใหผูนั้นพนจากตําแหนง
และอัตราเงินเดือนซึ่งอาจบรรจุและแตงตั้งคนอื่นแทนในตําแหนงนั้นได ดังนั้น การใหออกจาก
ราชการไวกอน จึงตองมีหลักเกณฑและวิธีการเพ่ิมเติมขึ้นจากการพักราชการบางประการ 

1. กรณีและเหตุท่ีจะสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ตามขอ ๘๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดหลักเกณฑการส่ังใหออกจากราชการ 

ไวกอนวา “ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีเหตุท่ีอาจถูกส่ังพักราชการ และผูบังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวา การสอบสวนหรือพิจารณาหรือดําเนินการคดีนั้น 
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จะไมแลวเสร็จโดยเรว็ ผูบังคับบัญชาซึง่มีอาํนาจส่ังบรรจุดงักลาวจะส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการไวกอน
ก็ได” 

ดังนั้น ผูท่ีจะถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนจึงตองเปนผูท่ีอาจถูกส่ังพักราชการ
ได คือ มีกรณีและเหตุท่ีจะถูกส่ังพักราชการ ตามหลักเกณฑท่ีไดกลาวมาแลวในเรื่องการส่ังพัก
ราชการ และมีหลักเกณฑท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ตองเปนกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแลวเห็นวา การสอบสวนหรือพิจารณา หรือการดําเนินคดีนั้น  
จะไมแลวเสร็จโดยเร็วดวย 

2. ผูมีอํานาจสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ผูมีอํานาจส่ังใหออกจากราชการไวกอนก็เหมือนกับผูมีอํานาจส่ังพักราชการ 

ทุกประการ กลาวคือ มาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และขอ ๘๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหผูบังคับบญัชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา๕๗ เปนผูส่ัง
ใหออกจากราชการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติแทนตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑการมอบหมายอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย 

3. ระยะเวลาการใหออกจากราชการไวกอน 
ขอ 84 วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหนําขอ 79 มาใชบังคับ 

โดยอนุโลมกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย ดังนั้น จึงตองใหออกตลอดเวลาท่ีสอบสวนหรือ
พิจารณาเชนเดียวกบัการพักราชการ 

อยางไรก็ตาม มาตรา 101 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติใหนําวรรคหก แหงพระราชบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับกรณีใหออก
จากราชการไวกอนดวย ดังนั้น ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนจึงสามารถรองทุกขตามมาตรา 122 ได 

4. การสั่งใหออกจากราชการไวกอนเม่ือมีหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพ่ิมขึ้น 
การใหออกจากราชการไวกอนในกรณีท่ีมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพ่ิมขึ้น 

ตามขอ 84 วรรคสอง  กําหนดใหนําขอ ๘๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม กับการส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอนดวย ดังนั้นจึงส่ังใหออกจากราชการไวกอนไดเฉพาะในสํานวนหรือคดีท่ีเขาเหตุแหงการส่ัง 
ใหออกจากราชการไวกอนเทานั้น หากไมเขาเหตุแหงการส่ังใหออกจากราชการไวกอนแลว  
ก็ไมสามารถส่ังใหออกจากราชการไวกอนในสํานวนหรือคดีอื่น ๆ ได แตหากเขาเหตุแหงการส่ังให
ออกจากราชการไวกอนแลว ก็ใหส่ังใหออกจากราชการไวกอนทุกสํานวนหรือทุกคดีที่เขาเหตุแหงการ 
ส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย 

5. วันออกจากราชการไวกอน 
ขอ ๘๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหการส่ังใหออกจากราชการไวกอนให 

ส่ังใหมีผลตั้งแตวันออกคําส่ัง แตถาเปนกรณีท่ีไดส่ังใหพักราชการไวกอนแลว ก็ใหส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนตั้งแตวันส่ังพักราชการเปนตนไป เปนกรณีส่ังพักราชการไวแลว และส่ังใหผูถูกส่ัง 
พักราชการนั้นออกจากราชการไวกอนแทนการส่ังพักราชการ ซึ่งมีการส่ังสองครั้ง คือครั้งแรกส่ัง 
พักราชการ ครั้งท่ีสองส่ังใหออกจากราชการไวกอนดังนั้น ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจส่ังใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูมีเหตุท่ีอาจถูกส่ังพักราชการ ส่ังใหออกจากราชการไวกอนได หากพิจารณาแลว 
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เห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการนั้นจะไมแลวเสร็จ
โดยเร็ว และกรณีท่ีไดมีการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการไวแลว ผูมีอํานาจจะส่ังให 
ผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได ซึ่งการส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีเชนนี้  
จะตองส่ังใหออกตั้งแตวันพักราชการเปนตนไป 

นอกจากนี้ ขอ ๘๔ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหนําขอ ๘๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลมกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย ดังนั้น ในกรณีที่ผูซึ่งจะถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตองจําคุกโดย 
คําพิพากษา การส่ังใหออกจากราชการไวกอนในเรื่องนั้นใหส่ังใหออกยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม 
ขัง หรือจําคุก หรือในกรณีท่ีไดมีการส่ังใหออกจากราชการไวกอนแลว ถาจะตองส่ังใหมเพราะคําส่ัง
เดิมไมชอบหรือไมถูกตอง ใหส่ังใหออกตั้งแตวันใหออกจากราชการไวกอนตามคําส่ังเดิมหรือตามวันที่
ควรตองใหออกจากราชการไวกอนในขณะท่ีออกคําส่ังเดิม 

6. คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ขอ ๘๔ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหนําขอ ๘๒ มาใชบังคับ 

โดยอนุโลมกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย ดังนั้น คําส่ังใหออกจากราชการไวกอนจึงตอง
ระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอน และวันที่คําส่ังมีผลใชบังคับ 

7. การแจงคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
ขอ ๘๔ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดใหนําขอ ๘๒ วรรคสอง มาใช

บังคับโดยอนุโลมกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย ดังนั้น จึงตองแจงคําส่ังใหออกจากราชการ
ไวกอนใหผูถูกส่ังใหออกจาราชการไวกอนทราบโดยเร็ว และใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
ลงลายมือชื่อและวันท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน และใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการ
ไวกอนจํานวนหนึ่งฉบับดวย ถาผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง 
เมื่อไดทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน
แลวใหถือวันท่ีแจงนั้นเปนวันรับทราบ ในกรณีท่ีไมอาจแจงใหทราบไดหรือมีเหตุจําเปนอื่นก็ให 
สงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ณ ท่ีอยูของ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ และใหถือวาผูถูกส่ังใหออก
จากราชการไวกอนไดรับแจงคําส่ังเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง สําหรับกรณีสงในประเทศ  
หรือเมื่อครบสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณีสงไปยังตางประเทศ 

8. การสั่งใหขาราชการตําแหนงท่ีตองนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงต้ัง ออกจากราชการไวกอน 

การส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการไวกอนตามมาตรา ๑๐๑ นี้ 
เปนการออกจากราชการอยางหนึ่งตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ (๔) ซึ่งการออกจากราชการ 
ของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง นั้น มาตรา ๑๑๓ 
บัญญัติใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแตวันออกจาก
ราชการ 

ดังนั้น ขอ ๘๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ จึงกําหนดใหการส่ังใหขาราชการพลเรือน
สามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบรหิารระดบัสูง และประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนตําแหนง
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ท่ีตองนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ออกจากราชการไวกอน  
ตองนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแตวันออกจากราชการไวกอน 

การนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนี้
ตองทําควบคูไปกับการส่ังใหออกจากราชการไวกอน แตโดยท่ีการดําเนินการนําความกราบบังคมทูล
ตองใชเวลามากกวา ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดใหพนจากราชการนับแตวันท่ีส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอน สวนการส่ังใหออกจากราชการสําหรับผูท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาประเภทบริหารระดับสูง  
และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ไมตองนําความกราบบังคมทูล 

การสั่งใหผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ 
1. การส่ังใหขาราชการผูถูกส่ังพักราชการกลับเขารับราชการ หมายถึง การส่ังให 

ผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกครั้งหนึ่งหลังจากพนจากการปฏิบัติหนาที่ไปเปนการชั่วคราว 
2 . การส่ังใหขาราชการผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ 

หมายถึง การส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกครั้งหลังจากออกจาก
ราชการไปชั่วคราว 

ขอ ๙๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารในเรือ่งการส่ังใหผูถูกส่ัง
พักราชการหรือผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการไวเปนสาระสําคัญวา ถาภายหลัง
ปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวา ผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษ 
ปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีจะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนง
เดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตําแหนงประเภทและระดับท่ี ก.พ. 
กําหนด แตทั้งนี้ ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นดวย 

สําหรับการส่ังใหขาราชการตําแหนงที่ตองนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง กลับเขารับราชการ จะตองดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ดวย 

การจายเงินเดือนระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
การจายเงินเดือนระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจาราชการไวกอนหรือ 

กรณีออกจากราชการโดยคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือคําส่ังใหออกจากราชการแลวไดรับการพิจารณา
ยกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเปนอยางอื่นพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๑ วรรคหา กําหนดวา “เงินเดือนเงินอื่นท่ีจายเปนรายเดือนและเงินชวยเหลือ
อยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
ใหเปนไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบวาดวยการนั้น” 

ตัวอยาง นาย ก. ซึ่งถูกผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษปลดออกจากราชการ และไดอุทธรณ
คําส่ังลงโทษดังกลาว  ตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และ ก.พ.ค. พิจารณา
อุทธรณแลว เปนความผิดทางวินัยอยางไมรายแรง มีมติใหลดโทษเปนภาคทัณฑซึ่งมาตรา ๑๑๖ 
วรรคหนึ่ง กําหนดวา“เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗  ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ก.พ.ค.  
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มีคําวินิจฉัย”การส่ังลดโทษนาย ก. ตามมติ ก.พ.ค. ผูบังคับบัญชาควรดําเนินการตามระเบียบ ก.พ.  
วาดวยวิธีการออกคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษ ซึ่งมีสาระสําคัญคือใหลดโทษและใหกลับเขารับราชการ 
ในคําส่ังเดียวกัน 

สําหรับการจายเงินเดือนใหแกนาย ก. ระหวางถูกปลดออกจากราชการ นั้น  
ผูบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. สวนเรื่องการจาย
เงินเดือน นั้น มาตรา ๑๐๑ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ไดวางหลักไววา เงินเดือน เงินอื่นท่ีจายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการ และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้นประกอบกับพระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ  
พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๗ (๒) ไดวางหลักวา ถาปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักมิไดกระทําความผิด 
แตมีมลทินหรือมัวหมอง หรือปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักไดกระทําความผิดแตถูกลงโทษไมถึงให
ปลดออกหรือไลออก ใหจายไดไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนท่ีไดรับกอนวันใหพักราชการตามท่ี 
เจากระทรวงจะไดกําหนดแตเฉพาะคาเชาบานใหจายใหเต็มอีกท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
กรมบัญชีกลางวาดวยการจายเงินเดอืนใหแกขาราชการซึง่ออกจากราชการโดยมีคําส่ังลงโทษทางวินัย
หรือคําส่ังใหออกจากราชการแลวไดรับการพิจารณายกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเปน 
อยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งขอ ๓ กําหนดไววา “ขาราชการผูใดออกจากราชการโดยคําส่ังลงโทษ 
ทางวินัย หรือคําส่ังใหออกจากราชการแลวตอมาไดมีการยกเลิก เพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเปน
อยางอื่นตามคําพิพากษาของศาล หรือคําวินิจฉัยของผูมีอํานาจพิจารณาตามกฎหมายใหกลับ 
เขารับราชการ ใหจายเงินเดือนใหผูนั้นในระหวางที่มิไดมาปฏิบัติหนาที่ราชการตามคําส่ังนั้น ดังนี้ 

(๑) กรณีมิไดกระทําความผิด หรือกรณีถูกส่ังใหออกจากราชการท่ีมิใชคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยใหจายเต็มจํานวนของเงินเดือนท่ีมีสิทธิไดรับ 

(๒) กรณีไดกระทําความผิด ใหจายไดไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนท่ีมีสิทธิไดรับ 
ตามท่ีรัฐมนตรีเจาสังกัดกําหนด” 

ซึ่งขอ ๓ (๒) ของระเบียบกรมบัญชีกลางดังกลาว ใหจายเงินเดือนไดเชนเดียวกับ
มาตรา ๗(๒) แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

แนวปฏิบัติในการจายเงินเดือนระหวางพักราชการ 
ตัวอยางนาย อ. ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  และผูบังคับบัญชาส่ังพัก

ราชการผลการสอบสวนทางวินัยเห็นวานาย อ. ไมไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา โดย อ.ก.พ.จังหวัด  
มีมติให ผูบังคับบัญชากําชับ นาย อ. ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด  
และระมัดระวังอยาใหเกิดเหตุการณทํานองนี้อีกไดมีการแจงมติดังกลาวใหผูบังคับบัญชา นาย อ.
ทราบและรายงานการสอบสวนใหอ.ก.พ.กระทรวง...เพ่ือพิจารณา (มาตรา ๑๐๓ วางหลักไววา  
“เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษ...หรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ.กระทรวง...”) 
จะถือวา การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงถึงท่ีสุดแลวตั้งแตเมื่อใดจะจายเงินเดือนใหกับ  
นาย อ. ระหวางพักราชการอยางไร 
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ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๕ 
บัญญัติวา “ขาราชการผูใดถูกส่ังพักราชการ ใหงดเบิกจายเงินเดือนสําหรับขาราชการผูนั้นตั้งแต 
วันพักราชการเปนตนไป” และมาตรา ๗ บัญญัติวา “เงินเดือนระหวางพักราชการนั้นเมื่อคดีหรือ 
กรณีถึงท่ีสุด (๑) ถาปรากฏวาขาราชการผูถูกส่ังพักราชการมิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินหรือ 
มัวหมองใหจายเต็ม...” ดังนั้น การจายเงินเดือนระหวางพักราชการใหแกขาราชการผูถูกส่ัง 
พักราชการจึงตอง พิจารณาวากรณีการดําเนินการทางวินัยท่ีเปนเหตุใหขาราชการถูกส่ังพักราชการ 
ไดถึงที่สุดแลวหรือไม 

เรื่องนี้ผลการสอบสวนทางวินัยเห็นวานาย อ. ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา 
ผูบังคับบัญชาเห็นวามิไดกระทําความผิดวินัยและไมมีกรณี ท่ีตองออกจากราชการกรณีอื่น 
จึงส่ังยุติเรื่องและไดรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาแลวมีมติใหผูบังคับบัญชา
กําชับใหนาย อ. ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด และระมัดระวังอยาใหเกิด
เหตุการณทํานองดังกลาวเกิดขึ้นอีก กลาวคือ อ.ก.พ. กระทรวงมีความเห็นหรือเห็นชอบเชนเดียวกับ 
อ.ก.พ. จังหวัด และไดรายงานการดาํเนินการทางวินัยใหสํานักงาน ก.พ. ทราบตอไป 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๓  
และมาตรา ๑๐๔ วางหลักไววา เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษหรือส่ังยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว  
ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หาก อ.ก.พ. กระทรวง ไมมีมติเปล่ียนแปลงหรือแกไขเปนอยางอื่น  
และหากผูแทน ก.พ. ซึ่ งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง เห็นวาการดําเนินการของ
ผูบังคับบัญชาหรือ มติ อ.ก.พ. กระทรวง ถูกตองแลว การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงจึงถึงที่สุด 

กรณี นาย อ. ถูกส่ังพักราชการตามกรณีดังกลาวขางตน จึงถือไดวา นาย อ. ไมได 
ถูกลงโทษทางวินัยตามขอกลาวหาท่ีเปนเหตุใหถูกส่ังพักราชการ หนวยงานตนสังกัดจึงตองจาย
เงินเดือนระหวางพักราชการให นาย อ. เต็มจํานวนตามนัยมาตรา ๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
เงินเดือนของขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ ประกอบระเบียบกรมบัญชีกลางวาดวยการจาย
เงินเดือนใหแกขาราชการซึ่งออกจากราชการโดยมีคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือคําส่ังใหออกจากราชการ
แลวไดรับการพิจารณายกเลิกเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังเปนอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๓ (๒) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ 
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

(แบบตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว3 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ 2557 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ฉบับที ่11  
(พ.ศ. 2538)) 
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คําส่ัง.............................. 
ที่........./25......... 

เรือ่ง  ใหขาราชการพักราชการ 

 

ดวย.............(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการ1)............เลขประจําตวัประชาชน.................................... 
ขาราชการพลเรอืนสามญั  ตําแหนง.........................ระดับ..................... สังกัด.……………………………….…….. 
เลขที่ตําแหนง............................รับเงินเดือนในอตัรา........................บาท มีกรณี……….........(ถูกกลาวหาวา 
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา)...............ในเรื่อง2..................................................................................................................... 
และมีเหตุใหพักราชการไดตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 78 (..) คือ3. 
........................................................................................................................................................................... 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 78  
จึงให...................(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการ).....................พักราชการเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา 

ท้ังนี้ ตั้งแต......................................................เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน4).................พ.ศ. 25......... 

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

.......................ตําแหนง5......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกส่ังใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และตําแหนงในสายงาน 
2 การระบุเร่ืองที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา ถามหีลายเร่ืองใหระบุทุกเร่ือง 
3 การระบุเหตุการณพักราชการตามกฎ ก.พ. ขอ 78 ถามีหลายเหตุใหระบุทุกเหตุ 
4 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
5 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย  

แบบ พอก.1 
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คําส่ัง.............................. 
ที่........./25......... 

เรื่อง  ใหขาราชการออกจากราชการไวกอน 

 

ดวย........(ระบุชื่อผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน1).......เลขประจําตัวประชาชน.................. 
ขาราชการพลเรอืนสามญั ตําแหนง.........................ระดับ..................... สังกัด.…………………………………….... 
เลขท่ีตําแหนง.............................รับเงนิเดือนในอัตรา......................บาท มีกรณี………..........(ถูกกลาวหาวา 
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา)...........ในเรื่อง2........................................................................................................................ 
และมีเหตุใหพักราชการไดตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 78 (..) คือ3. 
............................................................................................................................................................................ 
และไดพิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีท่ีเปนเหตุใหส่ังพักราชการนั้น 
จะไมแลวเสรจ็โดยเร็ว 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ขอ 83  
จึงให...................(ระบุชื่อผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน).....................ออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟง
ผลการสอบสวนพิจารณา 

ท้ังนี้ ตั้งแต......................................................เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน4).................พ.ศ. 25......... 

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

.......................ตําแหนง5......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกส่ังใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และตําแหนงในสายงาน 
2 การระบุเร่ืองที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา ถามหีลายเร่ืองใหระบุทุกเร่ือง 
3 การระบุเหตุการณพักราชการตามกฎ ก.พ. ขอ 78 ถามีหลายเหตุใหระบุทกุเหตุ 
4 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
5 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย  

แบบ พอก.2 
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คําส่ัง.............................. 
ที่........./25......... 

เรื่อง  ใหขาราชการ (กลับเขาปฏิบตัิหนาท่ีราชการหรือกลับเขารับราชการ) 

 

ตามคาํส่ัง………………………..……..ที่………....../……….วันท่ี……………...….พ.ศ…………….. 
ส่ังให……………...(ระบุชื่อผูถกูส่ังพักราชการหรอืผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน1)…………………..…... 
เลขประจําตัวประชาชน....................................ขาราชการพลเรือนสามัญ..........(ระบปุระเภท)............. 
ตําแหนง.............................ระดบั.........................สังกัด............................ตําแหนงเลขที่....................... 
รับเงนิเดือนในอัตรา............บาท พักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตั้งแต.............เปนตนไป นัน้ 

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา......... (ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน).............มิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 101 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ขอ 87 หรือ ขอ 88 หรือขอ 89 (.....) จึงให..........................……...(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน)..................................................กลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  
(หรือกลับเขารับราชการ) ในตําแหนง...........................ระดับ.............................สังกัด.......................
ตําแหนงเลขที่...........................โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรา.....................บาท 

ท้ังนี้ ตั้งแต......................................................เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน2).................พ.ศ. 25......... 

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

.......................ตําแหนง3......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกส่ังใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงานและตําแหนงในสายงาน 
2 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* ขอความใดที่มิไดใชใหตัดออก  

แบบ พอก. 3 
(ใหกลับโดยไมมีความผิด) 
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คําส่ัง.............................. 
ที่........./25......... 

เรื่อง  ใหขาราชการ (กลับเขาปฏิบตัิหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ) 

 

ตามคาํส่ัง…………………..…..……..ที่………....../……….วันท่ี………………...….พ.ศ…………… 
ส่ังให………………...(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือผูถกูส่ังใหออกจากราชการไวกอน1)…………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน..................................ขาราชการพลเรือนสามัญ............(ระบปุระเภท)............. 
ตําแหนง...........................ระดับ.............................สังกดั............................ตําแหนงเลขที่..................... 
รับเงนิเดือนในอัตรา.............บาท พักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตั้งแต............เปนตนไป นัน้ 

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา......... (ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน).............ไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและไมมีกรณีท่ีจะตอง
ออกจากราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 101 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับ กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
ขอ 87 หรือ ขอ 88 หรือขอ 89 (....) จึงให..........................……...(ระบุชื่อผูถูกส่ังพักราชการหรือ 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน).....................กลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ (หรือกลับเขารับราชการ) 
ในตําแหนง.............................ระดับ.......................สังกัด................ตําแหนงเลขท่ี...........................
โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรา.....................บาท 

ท้ังนี้ ตั้งแต......................................................เปนตนไป 

ส่ัง ณ วันท่ี..............(เดือน2).................พ.ศ. 25......... 

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

.......................ตําแหนง3......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 การระบุชือ่และตําแหนงของผูถูกส่ังใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงานและตําแหนงในสายงาน 
2 ไมตองใสคําวา “เดือน” เชน ส่ัง ณ วนัที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
3 ในกรณีเปนผูรักษาราชการแทน/เปนผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน/เปนผูรักษาการในตําแหนงใหระบุดวย 
* ขอความใดที่มิไดใชใหตัดออก

แบบ พอก. 4 
(ใหกลับโดยมีความผิด) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผูสั่งแตงต้ังแจงคําสั่ง 

ประชุม คกก.สอบสวน 

45 

วัน 

60 

วัน 

120 

วัน 

สรุปกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผบ. ตาม ม. 57  

ทราบเอง 

ผบ. ระดับตนรายงาน 

ผบ. ตาม ม. 57 

มีเร่ืองรองเรียน 

พิจารณาเบื้องตน ม.91 วรรค 1 

ไมมีมูลวากระทําผิดวินัย มีมูลวากระทาํผิดวินัย 

ใหยุติเร่ือง ไมรายแรง รายแรง 

ไมต้ังคณะกรรมการสอบสวน ต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ความผิดที่ 

ปรากฏชัดแจง 

ผบ. 57 

ดําเนินการเอง 

ผบ.57 มอบหมาย

ใหดําเนินการ 

รวบรวมพยานหลักฐานและแจงขอกลาวหาและพยานหลักฐาน

ที่สนับสนุนขอกลาวหา และรับฟงคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา 

ผบ.57 พิจารณาส่ังการ 

ไมไดกระทําผิด ผิดวินัยไมรายแรง 

 
ผิดวินัยรายแรง 

ยุติเร่ือง ส่ังลงโทษ/งดโทษ 

มีมูล 
ไมรายแรง 

มีมูล 
รายแรง 

รายงาน อ.ก.พ.

กระทรวง/ก.พ. 

ผบ.57 ส่ังตามมติ 

อ.ก.พ.จว./กรม/

กระทรวง 

อ.ก.พ. จว./กรม/

กระทรวง พิจารณาโทษ 

(ตาม ม.97 วรรค 2)  

ผบ.57 พิจารณาเห็นดวย/เห็นตาง 
ผูส่ังแตงต้ังพิจารณา 

เห็นวาผิดวินยั

รายแรง 

ใหยุติเร่ือง 

ต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินยัรายแรง (ดว.๑) 

ใหผูถูกกลาวหาทราบ และ
ใหโอกาสคัดคาน คกก. 

ให คกก.สอบสวน 
ทราบ 

คกก.สอบสวนประชุมวางแนวทางภายใน ๗ วัน 

รวบรวมพยานหลักฐาน (ดว.๓) 

คกก.สอบสวนประชุม ตามขอ 38 

แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน (ดว.5) 

ผูถูกกลาวหาชีแ้จงแกขอกลาวหา (ดว.๔) 

รวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา 

รายงานผลการสอบสวนเสนอผูส่ังแตงต้ัง พรอมทําความเห็น (ดว.๖) 

รายแรง ไมรายแรง ไมไดกระทําผิด 

ผบ.57 เห็นดวย 

ออกคําส่ังไมรายแรง 

/งดโทษ (วากลาว

ตักเตือน/ทําทัณฑบน) 

/ยุติเร่ือง 

สืบสวน  ม.91 วรรค 1 
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รายงาน 

สรุปกระบวนการช้ีมูลความผิดทางวินัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการดําเนินการ 
----------- คําอธิบาย 
1 ในกรณีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบพบวาหนวยงานของรัฐแหงใด ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 ใหผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณี   

มีการกลาวหาหรือกรณีเปนท่ีสงสัย 

(ม.90) 

-บัตรสนเทห  -หนังสือรองเรียน -รองเรียนดวยตนเอง 

-เว็บไซต  -ผูบังคับบัญชา  -สื่อตาง ๆ 

-ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง. 

“กรณีเปนที่สงสัย” 

อาจมีลักษณะตาม 

ขอ 4 ของกฎ ก.พ. 56 

 

“การกลาวหา” 

ซ่ึงมีรายละเอียดตาม  

ขอ 3 ของกฎ ก.พ. 56 
กรณี ป.ป.ช./ป.ป.ท. 

ชี้มูลความผิดแลว 

ใหแตงต้ังกรรมการสอบสวน

ทางวินัยและนาํรายงานการ

ตรวจสอบของป.ป.ช./

ป.ป.ท. เปนหลักในการ

สอบสวน1 

ผูบังคับบัญชาช้ันตน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจ ุตาม ม.57  

“รายงาน” 

ตองมีสาระสําคัญตาม  

ขอ 2 ของกฎ ก.พ. 56 

ความปรากฏตอ 

พิจารณาในเบ้ืองตน (ม.91) 

ตามขอ 5 (1) ของกฎ ก.พ. 56 

สืบสวน (ม.91) 

สืบสวนเองหรือสั่งใหผูอ่ืนดําเนินการสืบสวน  

ตามขอ 5 (2) ของกฎ ก.พ. 56 

ไมมมีูล มีมูล 

ใหยุติเรื่อง รายแรง ไมรายแรง 
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- ส่ังยุติเรื่อง 

(ม. 92 /ขอ 11 (1)) 

- ส่ังลงโทษไมรายแรง 

(ม. 96 /ขอ 11 (2)) 

- ส่ังใหงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปน

หนังสือหรอืวากลาวตักเตือน 

(ม. 96/ขอ 11 (3)) 

- ยุตกิารดําเนินการทางวนิัย3 

- ส่ังแตงตัง้ คกก. สอบสวนทางวนิัย
อยางรายแรง  
(ม. 93 /ขอ 15 หรือ ม. 94/ขอ 16) 

สรุปกระบวนการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
๑ นับแตวันทีพ่ิจารณาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามขอ 9 
๒ นับแตวันทีป่ระธานกรรมการรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ ตามขอ 13 
3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๔/๑๔๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐  

ผูบังคับบัญชาซึง่มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือ 

ผูมีอํานาจส่ังแตงตั้ง คกก. สอบสวน ตามมาตรา ๙๔ 

ดําเนินการเอง/มอบหมายใหผู

หนึ่งผูใดดาํเนนิการ 

แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

ภายใน ๔๕ วนั๑ ภายใน ๖๐ วนั๒ 

ผบ. ม.๕๗ พิจารณาส่ังการ 

ขอ ๑๓ กฎ ก.พ. ๒๕๕๖ 

กําหนดให 

 -รวบรวมพยานหลักฐาน 

(ดว.๓) 

 - แจงขอกลาวหา/

พยานหลักฐาน (ดว.๕) 

 - รับฟงคําชี้แจงของ 

ผูถูกกลาวหา (ดว.๔) 

 - ทํารายงานการสอบสวน 
(ดว.๖) 

 

***กรณีท่ีเปนความผิด
ปรากฏชัดแจงสามารถสรุป
รายงานการสอบสวนเสนอ
ผูส่ังแตงต้ังคกก. ไดเลย 
โดยไมตองดําเนินการ 
ตามขอ ๑๓ *** 

ดําเนนิการ 

 - รวบรวมพยานหลักฐาน 

 - แจงขอกลาวหาและ 

สรุปพยานหลักฐานท่ี 

สนับสนุนขอกลาวหา 

 - รับฟงคําชี้แจงของ 

ผูถูกกลาวหา 
 

***กรณีท่ีเปนความผิด

ปรากฏชัดแจงสามารถ

สรุปรายงานการสอบสวน

เสนอผูส่ังแตงต้ังคกก. 

ไดเลยโดยไมตอง

ดําเนินการตามขอ ๑๓ *** 
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สรุปกระบวนการดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  
โดยไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ เปนระยะเวลาเรงรัด เพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปอยางรวดเร็วตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 240/2555  
และคําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ อ 1151/2558  

วิธีการสอบสวน 

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ 

ดําเนินการสอบสวนพิจารณาเอง 

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ 

มอบหมายใหผูหน่ึงผูใดเปนผูสอบสวน 

การดําเนินการ 

- รวบรวมพยานหลักฐาน 

- แจงขอกลาวหา+สรปุพยานหลักฐานท่ี

สนับสนนุขอกลาวหา(แบบ ดว.5) 

- รบัฟงคําชีแ้จงของผูถูกกลาวหา 

***กรณีที่เปนความผิดปรากฏชัดแจง

สามารถสรุปรายงานการสอบสวนเสนอ 

ผูส่ังแตงตั้งคกก. ไดเลยโดยไมตอง

ดําเนินการตามขอ ๑๓ *** 

ระยะเวลา 

- ภายใน ๔๕ วนันับแตวนัท่ีเห็นวามมีูล

ที่ควรกลาวหา 

ทําบันทึกการ

ดํ า เนิ น ก า ร

เปนหลักฐาน 
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สรุปกระบวนการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการดําเนินการ 
----------- คําอธิบาย  

ระยะเวลา : 
ภายใน ๖๐ วัน 

นับแตวันท่ีประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง 

วิธีการ 
(การแตงตั้ง คกก.สอบสวน) 

ขอ ๑๒ กฎ ก.พ. ๒๕๕๖* : ใหนําการสอบสวนรายแรงมาใชโดยอนุโลม 

 - องคประกอบ/คุณสมบัติ (ยกเวน ขอ ๑๘ วรรค ๓) 

 - แบบคําสั่งตั้ง คกก.ฯ (ขอ ๑๙) 

- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ (ขอ ๒๐) 

 - การแจงคําสั่งตั้ง คกก.ฯ (ขอ ๒๑) 

- การคัดคานกรรมการ (ขอ ๒๒-๒๕) 

ดําเนินการ 

ขอ ๑๓ กฎ ก.พ. ๒๕๕๖ กําหนดให 
 -รวบรวมพยานหลักฐาน (ดว.๓) 
 - แจงขอกลาวหา/พยานหลักฐาน (ดว.๕) 

 - รับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา (ดว.๔) 

 - ทํารายงานการสอบสวน (ดว.๖) 

***กรณีท่ีเปนความผิดปรากฏชัดแจงสามารถสรุปรายงานการสอบสวนเสนอ

ผูสั่งแตงตั้ง คกก. ไดเลยโดยไมตองดําเนินการตามขอ ๑๓ *** 

 

กฎ ก.พ. ๒๕๕๖ 

ไมไดกําหนดใหนําแบบ 

ดว.๑-๖ มาใช แตเพ่ือให 

การดําเนินการเปนไป 

ในรูปแบบเดียวกัน 

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค

จึงใหนําแบบ ดว.๑-๖ มาใช

กับการสอบสวนวินัย 

อยางไมรายแรงโดยอนุโลม 
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สรุปกระบวนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูบังคับบัญชาซึง่มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือ 

ผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๙3 

ไมแตงตั้งคณะกรรมการ
 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 

 

สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน 

*ขยายไดตามความจําเปน ครั้งละไมเกิน 60 วัน 
*ไมแลวเสร็จภายใน 180 วัน ตองรายงาน อ.ก.พ. 
กระทรวงฯ เพ่ือเรงรัด 

 

ผบ. ม.๕๗ พิจารณาสั่งการ 
- ปลดออก 

- ไลออก 

 

กฎ ก.พ. ๒๕๕๖ หมวด 4

กําหนดให 

 -รวบรวมพยานหลักฐาน 

(ดว.๓) 

 - แจงขอกลาวหา/

พยานหลักฐาน (ดว.๕) 

 - รับฟงคําชี้แจงของ 

ผูถูกกลาวหา (ดว.๔) 

 - ทํารายงานการสอบสวน 
(ดว.๖) 

ความผิดท่ีปรากฏ
ชดัแจงตามขอ 65 
 
***สามารถสรุป
รายงานการสอบสวน
เสนอผูส่ังแตงต้ัง คกก. 
ไดเลย 

 

คณะกรรมการ 
ป.ป.ช./ ป.ป.ท 
ชี้มูลความผิด 
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สรุปกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

กรณีรายแรง 

 

กรณีไมรายแรง โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 

หมายเหตุ กรณีไมรายแรง โดยไมแตงตั้งคณะกรรมกรสอบสวน ตองแลวเสร็จโดยไมเกินสี่สิบหาวันนับแต
วันท่ีพิจารณาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง (ขอ 9) 

 

  

ประธาน

รับทราบ

คําส่ัง 

(1) ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งแรก 

เพ่ือกําหนดแนวทางฯ 
(เริ่มนับระยะเวลา) 

(4) รวบรวมพยานหลักฐาน 
ฝายผูถูกกลาวหา 

 

(2) รวบรวมพยานหลักฐาน 
ฝายผูกลาวหา 

(3) แจงขอกลาวหา 
และสรุปพยานหลักฐาน 

(5) ประชุมลงมติ 
(6) ทํารายงานการสอบสวน 
(7) เสนอรายงานการสอบสวน 

กําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ขอ 54) 

7 วัน 
(ขอ 27) 

กําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน (ขอ 13) 
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สรุปกระบวนการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน (แบบ ดว.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการดําเนินการ 
---------------  คําอธิบาย 
* กรณีที่ไดพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากแจงขอกลาวหาไปแลว ใหดําเนินการแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมตามขอ 48  

คณะกรรมการสอบสวน 

จัดทําบันทึกแจงขอกลาวหาฯ (แบบ ดว.5) 
จํานวน 2 ฉบับ 

กําหนดวัน เวลา สถานท่ีแจงผูถูกกลาวหามารับ 
ทราบขอกลาวหา 

ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานฝายกลาวหา 

มาพบ (ขอ 41) ไมมาพบ (ขอ 43) 

- แจงขอกลาวหาฯ (แบบ ดว.5) 
- ถามวา “กระทําผิดหรือไม” 
- จัดทําบันทึกถอยคําผูถูกกลาวหา 
(แบบ ดว.4) 

ใหลงลายมือชื่อในบันทึกแจง 
ขอกลาวหาฯ ท้ัง 2 ฉบับ พรอม 
วัน เดือน ป  

มอบบันทึกแจงขอกลาวหาฯ  
ใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบบั  

 

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

กําหนดวัน เวลา สถานท่ี ใหผูถูกกลาวหา
ชี้แจงขอกลาวหา โดยวิธ ี
- ยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ 
- มาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน 

- แจงขอกลาวหาฯ (แบบ ดว.5) 
- ถามวา “กระทําผิดหรือไม” 
- กําหนดวัน เวลา สถานท่ี ให 
ผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงเปน
หนังสือ หรือมาใหถอยคําตอ
คณะกรรมการสอบสวน ถือวาทราบ

ในวันท่ีลง
ลายมือช่ือ 

ถือวาทราบตั้งแต
วันท่ีครบกําหนด 
15 วัน นับแตวันสง 

ขอกลาวหาผดิกรณีใด 

สรุปพยานหลักฐาน (ระบุวัน 
เวลา สถานท่ี และการกระทํา 

องคประชุมกรรมการสอบสวนไม
นอยกวาก่ึงหน่ึง และไมนอยกวา 
3 คน (ขอ 38 วรรคสอง) 
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สรุปกระบวนการดําเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาและมีมติ 
ตามมาตรา 103 วรรคสอง 

เห็นชอบกับการ
ดําเนินการ 
ทางวินัย 

- ตั้งขอสังเกต 
- มีหนังสือกําชับ 
- มีหนังสือแจงเวียน 
- ซักซอมความเขาใจ 

แจงมติใหจังหวัด
ทราบ 

ไมเห็นชอบกับการดําเนินการ 
ทางวินัย 

ดําเนินการ 
ตามมาตรา 105 

- เพ่ิมโทษ 
- ลดโทษ 
- ยกโทษ 
- งดโทษ 

แจงจังหวัดแกไขและ

ใหรายงานปลัดฯ  

เพ่ือทราบ 

- สอบสวนหรือหาพยานหลักฐาน 
 เพ่ิมเติม 

- แจงขอกลาวหาเพ่ิมเติม 
- ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา 104 

จังหวัด กรม ลงโทษ/ผบ.ตาม
มาตรา 57 มีความเห็นใหม 

รายงาน
ก.พ. 

ไมรายแรง รายแรง 

อ.ก.พ.จังหวัด/ กรม พิจารณา เห็น
เหมือนเดิม 

เห็นตาง 
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สรุปกระบวนการสั่งพักราชการและใหออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสั่งพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน 

การสั่งพักราชการ คือ การส่ังใหขาราชการพนจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัย หรือระหวางถูกฟองคดีอาญา หรือระหวาง
ตองหาวากระทําความผิดทางอาญา โดยงดเบิกจาย
เงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่จายเปนรายเดือน ตลอดจน
เงินชวยเหลือตาง ๆ ไวกอน 
 

การสั่งใหออกจากราชการไวกอนคือ  กรณีที่ขาราชการ
ผูใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการ และผบ.๕๗ เห็นวา  
การสอบสวนห รือพิ จารณ าห รือ ดําเนิ นการคดีนั้ น  
จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว  ซ่ึงการใหออกจากราชการไวกอน 
มี ผล ให ผู น้ั นพ น จาก ตํ าแหน งและอั ตรา เงิน เดือน 
ซ่ึงอาจบรรจุและแตงต้ังคนอื่นแทนในตําแหนงนั้นได 

ระยะเวลาการ 
ส่ังพักราชการ 

ขอ ๗๙ ของกฎ ก.พ. 

วันพักราชการ 
ขอ 81 ของกฎ ก.พ. 

ผูมีอํานาจส่ังพักราชการ 
คือ ผบ.๕๗ 

คําส่ังพักราชการ 
ขอ ๘๒ ของกฎ ก.พ. 

การแจงคําส่ังพักราชการ 
ขอ ๘๒ ของกฎ ก.พ. 

กรณีที่จะสั่งพักราชการ/ใหออกจากราชการไวกอน 
1. มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถกูต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
2. มีกรณีถูกฟองคดีอาญา 
3. มีกรณีตองหาวากระทําความผิดอาญา 

เหตุที่จะสั่งพักราชการ/ใหออกจากราชการไวกอน 

(๑) ผูนั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวน และ ผบ.๕๗ เห็นวา ถาอยูในหนาที่ราชการตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
(๒) ผูนั้นถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต และ ผบ.๕๗  
เห็นวา ถาอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
(๓) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น 
(๔) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขัง โดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก  
เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 
(๕) ผูนั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเร่ืองที่สอบสวนนั้น และผบ.๕๗ เห็นวา
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ 

ผิดวินัยรายแรง ผิดวินัยไมรายแรง ไมผิดวินัย 

ผลการสอบสวน 

ดําเนินการตาม ม.97 
(ปลดออก/ไลออก) 

ส่ังใหกลับเขารับราชการ ตามขอ 91 
(ถามีความผิดตองลงโทษดวย) 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

คณะท่ีปรึกษาการจัดทําคูมือ 
 

๑. นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ ์
๒. นายเสมอ กาฬภักด ี
๓. นางกรองกาญจน นานาศรรีัตน 
๔. นายปกาสิต คําจันทร 
๕. นายสุเทพ นาคนาม 
๖. นายนิพนธ จันดารักษ 
๗. นายพุทธา ศรีเกนิ 
๘. นายระว ี แววศร ี
๙. นายพชร มาเทียน 
๑๐.  นายนรินธร ใบกอเดม็ 
๑๑.  นางสุมาลี ทองศิร ิ
๑๒.  นายนคิม เสือดาว 
๑๓.  นางสาวพรรผณิต ชัยจันทร 
๑๔.  นายเกตแุกว แกวใส 
๑๕.  นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ 
๑๖.  นายรฐัพงศ นวลพันธุชื่น 
๑๗.  นายไวพจน แสนใจธรรม 
๑๘.  นายสุจินต สิริอภัย 

 
 
 
  

 



 

คณะผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ออกแบบปกคูมือโดย โสตทัศนศึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัตรัง 

 
  

1. นางสาวสุณียพร แดงภูม ี
2. นางสาวกานติมา ศรีโวหะ 
3. นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมเลิศสกลุ 
4. นางสาวสาวิณี ลาวรรณ 
5. นางสาวอรุณี วรรณไพบูลย 
6. นายโชติวฒัน มงคลเกษตร 
7. นายอชิระวิชญ สุดขาว 
8. นายณัฐวุฒ ิ บัวหุง 
9. นางสาวกณัฐิกา เปลยพลอย 

10. นางสาวแคทรียา อินทรเต็ก 
11. นางสาวมานติา สุวรรณวงศ 
12. นางสาวอรุณกมล แซกู 
13. นายณปพน แกวยอย 
14. นางสาวพรสุดา จันทรหา 
15. นางสาวจินตนา บุตรชน 
16. นายปฏิญญา จิรัญดร 
17. นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ 
18. นางสาววนัทนา บุญคลํ่า 
๑๙. นางสาวศุภญา วงศวรสันต 
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กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ค�ำน�ำ

ด้วยในปัจจุบันเมื่อข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงาน ในสังกัด 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ 

บริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลางที่มีส�านักงานตั้งอยู่ใน 

ส่วนภูมิภาค ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกระท�าความผิดฐานใด 

ฐานหน่ึงตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น  

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิด 

เกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น เน่ืองจากยังไม่มีการก�าหนดแนวทางและข้ันตอน 

การปฏิบัติที่ชัดเจนว่า หากมีการกระท�าความผิดอาญาเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ 

หรือหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องด�าเนินการ 

อย่างไร ท�าให้เกิดปัญหาในทางปฏบิติัเกีย่วกบัวิธกีารและขัน้ตอนในการด�าเนนิ 

คดอีาญา ดงัน้ัน เพือ่ให้การด�าเนนิการร้องทกุข์กล่าวโทษในคดอีาญา ท่ีเจ้าหน้าท่ี 

หรือหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะท�างานจึงได้จัดท�าคู ่มือการ

ด�าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสียหาย โดยศึกษาแนวทางและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการร้องทุกข์และการ

กล่าวโทษในคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองกฎหมำย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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บทที่ 1

แนวทำงปฏิบัติกำรแจ้งควำม
กำรร้องทุกข์ กำรกล่ำวโทษ
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1. กรณคีวามผดิอาญา หรอืสงสยัว่าเป็นการกระท�าความผดิอาญาทีเ่กดิ

ขึ้นในส่วนภูมิภาค
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กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. กรณีเห็นว่ามีการกระท�าความผิดอาญา ที่ท�าให้เจ้าหน้าที่ได้รับ 

ความเสียหาย ในขณะปฏิบัติราชการ

อน่ึง กรณีน้ีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการท�าผิดในทาง

อาญา สามารถแจ้งความร้องทุกข์ 

กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนผู้มี

อ�านาจได้ด้วยตนเอง
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3. การกระท�าความผิดอาญาที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค ซึ่งเจ้าหน้าที่
หรือส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเสียหาย โดยแจ้งมายัง
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. กรณสี�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ สงสัยว่ามกีารกระท�าความผดิ 
อาญาทีม่เีจ้าหน้าทีห่รอืหน่วยงานในสงักัดส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ได้รับความเสียหาย

อน่ึง กรณีน้ีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการท�าผิดในทาง

อาญา สามารถแจ้งความร้องทุกข์ 

กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนผู้มี

อ�านาจได้ด้วยตนเอง



10

กรณีที่โรงพยาบาล ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐ 

ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข หรือ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดดังกล่าว ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�า 

ความผิดทางอาญา ในการด�าเนินคดีอาญาเบื้องต้นจึงต้องมีการแจ้งความ 

ต่อพนักงานสอบสวนในเรื่องต่างๆ เสียก่อน ทั้งกรณีความผิดในทางอาญา 

ที่พนักงานสอบสวนต้องท�าการสอบสวนเพื่อด�าเนินคดีต่อไป เช่น ควำมผิด 

เกีย่วกบัชวีติและร่ำงกำย: ท�าร้ายผูอ้ืน่ จนเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กายหรอื

จิตใจ หรอือนัตรายสาหัส หรอืถงึแก่ความตาย ควำมผิดเกีย่วกบัเพศ ควำมผิด 

เกี่ยวกับเสรีภำพและชื่อเสียง: ความผิดฐานหมิ่นประมาท ควำมผิดเกี่ยวกับ 

ทรัพย์: ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง ท�าให้เสียทรัพย์ บุกรุก 

ควำมผิดเกี่ยวกับเอกสำร: การปลอมแปลงเอกสาร ดวงตราราชการ การใช ้

เอกสารและดวงตราปลอม ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์: น�าเข้าสู่ระบบ 

คอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ เป็นต้น หรือกรณีไม่เป็นความผิดในทางอาญา 

ทีพ่นกังานสอบสวนไม่ต้องท�าการสอบสวนแต่แจ้งความเพือ่ลงบันทึกประจ�าวัน 

เป็นหลกัฐานเท่าน้ัน เช่น การแจ้งความว่าเอกสารต่างๆ ตกสญูหายไป เป็นต้น  

หากเป็นกรณีผู้เสียหายด�าเนินคดีเอง ผู้เสียหายสามารถแต่งตั้งทนายความ 

เพื่อให้ด�าเนินการฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้โดยตรง แต่หากผู้เสียหายเลือกที ่

จะเริม่ต้นด้วยการร้องทกุข์ อาจร้องทกุข์ต่อเจ้าพนกังานปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ 

ต�ารวจ จากนัน้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ กจ็ะจัดท�าบนัทกึค�าร้องทกุข์ แล้วส่งให้พนกังาน 

สอบสวนท�าการสอบสวนอันน�าไปสู่การด�าเนินคดีอาญาโดยรัฐต่อไป 

การด�าเนินคดีอาญา แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ คดีอาญาแผ่นดิน และ 

คดีความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีความผิดอันยอมความได้
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คดีควำมผิดอำญำแผ่นดิน กฎหมายถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย เมื่อม ี

ความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อความสงบ 

เรยีบร้อยของบ้านเมอืง และขดัต่อศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และเป็นความผดิ 

ทีก่ระทบต่อสงัคมส่วนรวม เช่น ลกัทรพัย์ วิง่ราวทรพัย์ ชงิทรพัย์ ความผดิฐาน 

ท�าร้ายร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดฐานขับรถยนต์โดยประมาท 

เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย ความผิดตามพระราชบัญญัต ิ

จราจรทางบก ซึง่รฐัด�าเนนิคดไีด้เองโดยล�าพงั ไม่ว่าจะมคี�าร้องทกุข์กล่าวโทษ

จากบุคคลใดหรือไม่ก็ตาม โดยพนักงานสอบสวนสามารถเริ่มท�าการสอบสวน

ได้เอง (มาตรา 121 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 

ส่วนผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิดอาญาดังกล่าวแม้จะไม่ติดใจเอาความ  

คดกีย็งัไม่ยตุ ิต้องด�าเนนิคดฟ้ีองร้องผูก้ระท�าผดิจนถงึทีส่ดุ ทัง้นี ้ในการด�าเนนิ

คดีอาญาในชั้นน้ีก็จะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ก�าหนดถึงสิทธิของผู้ต้องหา 

และอ�านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน และขั้นตอนรวมท้ังวิธีการสอบสวน 

ซ่ึงเมื่อพนักงานสอบสวนท�าการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะสรุปส�านวนพร้อมกับ

ท�าความเห็นเสนอพนักงานอัยการต่อไป 
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คดคีวำมผดิต่อส่วนตวัหรอืคดคีวำมผดิยอมควำมได้ คอื ความผดิทาง 

อาญาซ่ึงไม่ได้มีผลร้ายกระทบต่อสังคมโดยตรง หากผู ้เสียหายไม่ติดใจ 

เอาความแล้ว รัฐก็ไม่อาจยื่นมือเข้าไปด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดได้และ 

ถงึแม้จะได้ด�าเนินคดไีปบ้างแล้ว เมือ่ตัวผูเ้สยีหายตัดสนิใจยตุคิดเีพยีงใดกย่็อม 

ท�าได้ด้วยการถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความได้ โดยการกระท�า 

ความผิดนั้นต้องมีกฎหมายก�าหนดไว้ชัดแจ้งว่าเป็นความผิดอันยอมความได้  

เช่น ความผิดฐานยักยอก ฉ้อโกง หมิ่นประมาท ท�าให้เสียทรัพย์ รัฐไม่สามารถ 

เริม่ด�าเนินคดไีด้เอง การเร่ิมด�าเนนิคดีจะต้องมกีารร้องทุกข์จากผูเ้สยีหายก่อน 

โดยต้องเป็นค�าร้องทกุข์ตามระเบยีบ (มาตรา 121 วรรคสอง ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา) พนักงานสอบสวนจึงจะมีอ�านาจสอบสวน เมื่อได้

ท�าการสอบสวนเสร็จ พนักงานสอบสวนก็จะสรุปส�านวนแล้วท�าความเห็น

เสนอพนักงานอัยการต่อไป



13

กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การร้องทุกข์

เป็นการแสดงข้อความเป็นถ้อยค�าออกมาเป็นการเล่าถึงเหตุการณ ์

ทีเ่กดิขึน้ มลัีกษณะเป็นเพยีงการบอกกล่าว หรอืการแจ้งความธรรมดาทัว่ๆ ไป  

เท่านั้น ตัวผู ้เสียหายที่ท�าการร้องทุกข์ไม่ได้มีเจตนาที่จะผูกนิติสัมพันธ ์

ก่อความเคลื่อนไหวในสิทธิแต่ประการใด ผู้เสียหายมิได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆ  

กับผู้กระท�าความผิดเพราะการร้องทุกข์นั้น คงมีวัตถุประสงค์เป็นเพียงการ

ร้องบอกให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจท�าการจบักมุผูก้ระท�าความผิดมาด�าเนนิคดีอาญา

เท่านั้น การร้องทุกข์จึงไม่ถือว่าเป็นการท�านิติกรรมแต่อย่างใด

การร้องทุกข์เป็นกรณีที่บุคคลที่เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายได้มาพบ 

พนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า มผีูก้ระท�าความผดิในทางอาญาเกิดขึน้ ไม่ว่าจะ 

รู้ตัวผู้กระท�าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการกระท�าดังกล่าวท�าให้เกิดความ 

เสียหายแก่ผู้เสียหายและผู้เสียหายมีเจตนาที่จะให้ผู้กระท�าความผิดนั้นได้รับ

โทษตามกฎหมาย (มาตรา 2 (7) แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา)

การร้องทุกข์ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหาย

2. ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่

3. จะต้องมีการกล่าวหาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา

4. ผู้เสียหายกล่าวหาโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท�าผิดได้รับโทษ

1. ผู้ร้องทุกข์ต้องเป็นผู้เสียหำย และผู้เสียหายอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล ส�านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข และยังรวมถึงบุคคลที่มีอ�านาจจัดการแทนผู ้เสียหายด้วย  

ตามมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา และผู้ร้องทุกข์ต้องได้รับความเสียหาย ซ่ึงต้องมีความเสียหาย 
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เกิดขึ้นก่อน ถ้าไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนก็จะด�าเนินการร้องทุกข์ไม่ได้ เช่น  

มคีนมาลักสายไฟในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจงึไปแจ้งความกบัต�ารวจ อย่างนี้ 

เรียกว่า “ร้องทุกข์” เพราะโรงพยาบาลได้รับความเสียหายแล้ว แต่ถ้ามีคนมา 

ด้อมๆ มองๆ ท�าท่าทางมีพิรุธในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจึงมอบหมายให ้

เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับต�ารวจ อย่างนี้ยังไม่เรียกว่า “ร้องทุกข์” เพราะ 

โรงพยาบาลยังไม่ได้รับความเสียหาย และการกระท�าดังกล่าวยังไม่เป็นการ

กระท�าผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาแต่อย่างใด 

2. มีกำรกล่ำวหำต่อเจ้ำหน้ำที่ ตามตัวบทกฎหมายมาตรา 2 (7) แห่ง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้ค�าว่า “กล่าวหา” ซึ่งบุคคลทั่วไป 

มักเรียกกันว่า “แจ้งความ” โดยผู้เสียหายต้องกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ค�าว่า  

“เจ้าหน้าที”่ หมายถงึ พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต�ารวจซึง่มี 

ต�าแหน่งหน้าที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวนและเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษา 

ความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย แม้การร้องทุกข์จะท�าต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

ชั้นประทวน ก็สามารถกระท�าได้โดยผู้ที่รับค�าร้องทุกข์ไว้มีหน้าที่ต้องส่ง 

ค�าร้องทุกข์ไปยังพนักงานสอบสวน กรณีผู้เสียหายแจ้งความไว้โดยไม่ได้ 

กล่าวหาว่ามีคนกระท�าผิด หรือไม่มีเจตนาให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษ  

เพียงแต่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเท่าน้ัน ยังไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์ตาม 

ระเบียบที่พนักงานสอบสวนจะด�าเนินการสอบสวนความผิดต่อไปได้ 

ตวัอย่างการร้องทกุข์ตามระเบยีบ เช่น “ขอแจ้งความว่านายด�าเอากระเป๋าเงนิ 

ของเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลไป ขอให้ต�ารวจด�าเนนิการเอาผดิตามกฎหมาย” 

จึงเป็นการกล่าวหาว่านายด�าได้กระท�าความผิดข้อหาลักทรัพย์ ถือว่าเป็น 

การร้องทุกข์ตามระเบียบ 
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3. จะต้องมีกำรกล่ำวหำว่ำมีกำรกระท�ำผิดทำงอำญำ โดยจะรู้ตัว 

ผู้กระท�าผิดหรือไม่ก็ได้ แม้ไม่รู้ว่าผู้ใดกระท�าความผิดก็สามารถร้องทุกข์ได้ 

4. กล่ำวหำโดยมีเจตนำให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษ ผู ้เสียหายต้องม ี

เจตนาให้ผู้กระท�าผิดได้รับโทษ การแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เพื่อเป็น

หลักฐานหรือแจ้งไว้เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ ถือว่าไม่มีเจตนาให้พนักงาน

สอบสวนด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าผดิ ไม่เป็นค�าร้องทุกข์ตามระเบยีบ เช่น แจ้งความ

ว่าเอกสารที่ทางราชการออกให้สูญหายจึงแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานเท่านั้น แต่ถ้า 

เป็นกรณแีจ้งความโดยผูเ้สยีหายได้ท�าความตกลงกับผูต้้องหาก่อนว่าหากตกลง 

ได้จะไม่ด�าเนินคดี แต่ถ้าตกลงไม่ได้ก็จะมอบคดีให้พนักงานสอบสวน 

ด�าเนินการต ่อไป ถือว ่าผู ้ เสียหายมีเจตนาให ้ผู ้กระท�าผิดได ้รับโทษ  

เป็นค�าร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น การด�าเนินการแจ้งความ 

ร ้องทุกข์ต ้องตรวจสอบก่อนจะลงชื่อในบันทึกประจ�าวันของต�ารวจ  

โดยจะต้องมีข ้อความว่ามีเจตนาจะให้ผู ้กระท�าผิดได้รับโทษ เช่นว่า  

ขอให้ต�ารวจด�าเนินคดีจนถึงที่สุด หรือขอให้ต�ารวจไปจับกุมด�าเนินคดีแก ่

ผู้กระท�าความผิด เป็นต้น 
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ลักษณะของค�ำร้องทุกข์ตำมระเบียบ
ค�าร้องทกุข์ตามระเบียบต้องปรากฏชือ่และทีอ่ยูข่องผูร้้องทุกข์ ลกัษณะ 

แห่งความผิดพฤตกิารณ์ต่างๆ ทีค่วามผดินัน้ได้กระท�าลง ความเสยีหายทีไ่ด้รบั 

และชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระท�าความผิดเท่าที่จะบอกได้ 

ค�าร้องทกุข์จะท�าเป็นหนงัสอืหรอืร้องด้วยวาจากไ็ด้ ถ้าเป็นหนงัสอืต้องม ี

วันเดือนปีและลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ ถ้าร้องทุกข์ด้วยวาจา ให้พนักงาน 

สอบสวนบันทึกไว้ ลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ใน

บันทึกนั้น (มาตรา 123 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)

 

การกล่าวโทษ

เป็นกรณีที่มีบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู ้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่า 

มบีคุคลรูต้วัหรอืไม่ก็ดีได้กระท�าความผดิอย่างหน่ึงขึน้ เรียกว่า “การกล่าวโทษ”  

(มาตรา 2 (8) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) ผู้กล่าวโทษ 

อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ เช่น นายด�าเห็นเหตุการณ ์

ท่ีมคีนท�าร้ายร่างกายกันจงึไปแจ้งความ ถอืว่านายด�าไปกล่าวโทษ จะแตกต่าง 

จากกรณีนายแดงถูกท�าร้ายร่างกาย นายแดงไปแจ้งความ ถือว่านายแดงไป 

ร้องทกุข์ ซึง่หลกัการท่ีใช้บงัคับกบั “ค�าร้องทกุข์” กน็�ามาใช้กบั “ค�ากล่าวโทษ” 

ด้วยโดยอนุโลม (ตามมาตรา 127 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา) โดยคดอีาญาแผ่นดินซึง่ไม่ใช่ความผดิต่อส่วนตวั พนกังานสอบสวน

มีอ�านาจสอบสวนได้ ไม่ว่าจะมีค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษหรือไม่ก็ตาม  

หากพนักงานสอบสวนทราบเหตุการณ์นั้น 
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แนวทางปฏิบัติการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ

เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น ผู้เสียหายหรือผู้กล่าวโทษสามารถร้องทุกข์หรือ 

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ พนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีจะต้องรับ 

ค�าร้องทกุข์หรอืค�ากล่าวโทษเพือ่ด�าเนนิคดกัีบผูก้ระท�าความผดิตามกฎหมาย  

ไม่ว่าเหตุจะเกิด หรืออ้าง หรือเช่ือว่าเกิดภายในเขตอ�านาจการสอบสวน 

ของตนหรือไม่ก็ตาม พนักงานสอบสวนห้ามปฏิเสธว่าเหตุมิได้เกิดขึ้นใน 

เขตอ�านาจสอบสวนตนเป็นอันขาด ตามค�าส่ังส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่ 

419/2556 ลงวนัที ่1 กรกฎาคม 2556 และระเบยีบส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  

ว่าด้วยค�าร้องทุกข์กล่าวโทษ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2542  

ระเบยีบการต�ารวจเกีย่วกบัคดลัีกษณะที ่13 บทที ่3 ข้อ 11 ทีก่�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้

1. กำรแจ้งควำมที่ไม่เกี่ยวกับคดีอำญำ แต่เป็นกรณีประสงค์จะแจ้งไว ้

เป็นหลักฐานเพ่ือประกอบการยนืยนั รบัรอง หรอืตรวจสอบ ให้พนกังานสอบสวน 

หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องบันทึกค�าแจ้งความไว้ในรายงานประจ�าวัน 

รับแจ้งเป็นหลักฐาน ส่วนการแจ้งเอกสารหาย1 ให้บันทึกไว้ในสมุดรายงาน

ประจ�าวันรับแจ้งเอกสารหาย 
1 ค�าว่า “เอกสาร” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (7) หมายความถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ท�าให้
ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็น
หลักฐานแห่งความหมายนั้น



18

2. กำรแจ้งควำมที่เกี่ยวกับคดีอำญำซึ่งได้เกิด หรืออ้ำง หรือเชื่อว่ำได้ 

เกิดภำยในเขตอ�ำนำจของตน ให้พนักงานสอบสวนรับค�าร้องทุกข์หรือ 

ค�ากล่าวโทษตามระเบียบว่าด้วยการรับค�าร้องทุกข์ ส�าหรับคดีอาญาท่ัวไป  

หรือคดีจราจรทางบกที่ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  

หรือเมื่อผู้ต้องหายินยอมแล้วไม่ช�าระเงินค่าปรับภายในเวลาอันสมควร 

แต่ไม่เกินสิบห้าวัน ให้รับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษ ทุกคดี โดยบันทึก 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษไว้ในสมุดสารบบ 

การด�าเนินคดีอาญาทั่วไป หรือสมุดสารบบการด�าเนินคดีจราจรทางบก  

ส�าหรับกรณีที่เปรียบเทียบปรับได้ในวันที่รับค�าร้องทุกข์หรือค�ากล่าวโทษ  

เป็นคดีอาญาท่ีเลิกกันได้ ตามมาตรา 37 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา2 เมื่อผู ้กระท�าความผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูง  

หรือผู้ต้องหาช�าระค่าปรับตามท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่

ได้เปรียบเทยีบแล้ว กไ็ม่ต้องลงรบัค�าร้องทกุข์ หรอืค�ากล่าวโทษในสมุดสารบบ 

การด�าเนนิคด ีหรอืท�าส�านวนการสอบสวน และลงรายงานประจ�าวนัเก่ียวกบัคดี  

แล้วรีบด�าเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่เป็นการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษในความผิดอาญา ซึ่งมิได้เกิด 

ในเขตอ�านาจของตน ให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความ โดยลงบันทึกไว ้

ในรายงานประจ�าวันเกีย่วกบัคดี หลงัจากนัน้ให้ส่งเรือ่งไปยงัพนกังานสอบสวน

ท้องที่ที่รับผิดชอบ เพื่อด�าเนินการสอบสวนด�าเนินคดีต่อไป

2 มาตรา 37 คดีอาญาเลิกกันได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในคดีมีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผู้กระท�าผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงส�าหรับความผิดน้ันแก่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนศาลพิจารณา 
 (2) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีอื่นที่มีโทษ 
ปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอย่างสูง 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เมื่อผู้ต้องหาช�าระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว 
 (3) ในคดีความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือคดีที่มีโทษปรับ 
สถานเดยีวอย่างสงูไม่เกินหนึง่หมืน่บาท ซ่ึงเกิดในกรุงเทพมหานครเมือ่ผู้ต้องหาช�าระค่าปรบัตามทีน่ายต�ารวจประจ�า
ท้องที่ตั้งแต่ต�าแหน่งสารวัตรขึ้นไป หรือนายต�ารวจชั้นสัญญาบัตรผู้ท�าการในต�าแหน่งนั้น ๆ ได้เปรียบเทียบแล้ว
 (4) ในคดีซ่ึงเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่น เมื่อผู้ต้องหาได้ช�าระค่าปรับตามค�าเปรียบเทียบของพนักงานเจ้า
หน้าที่แล้ว
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3. กำรแจ้งควำมที่เกี่ยวกับคดีอำญำ ซึ่งได้เกิด หรืออ้ำง หรือเชื่อว่ำ

ได้เกิดภำยในเขตอ�ำนำจของตน แต่เป็นกรณีที่ผู้เสียหายขอความช่วยเหลือ

แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ หรือคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งผู้เสียหายได้มา

แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และคู่กรณีได้เจรจายอมความกันก่อนท่ีจะมี

การรับค�าร้องทุกข์ตามระเบียบ หรือในกรณีอื่นๆ พนักงานสอบสวนไม่ต้อง

ท�าการสอบสวน แต่ให้ลงบันทึกไว้ในรายงานประจ�าวันเกี่ยวกับคดี พร้อมทั้ง

บนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัแจ้งความไว้ในสมดุสารบบการรบัแจ้งความ

ที่เกี่ยวกับคดีอาญาโดยไม่สอบสวน

4. กำรแจ้งควำมที่ยังไม่แน่ชัดว่ำควำมผิดอำญำได้เกิด หรืออ้ำง หรือ

เชือ่ว่ำได้เกดิภำยในเขตอ�ำนำจของตน ให้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการ ดงันี้

 (1) ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการตามมาตรา 19 แห่งประมวล 

กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา3 กล่าวคอื ถ้าจบัผูต้้องหาได้แล้ว ผูร้บัผดิชอบ 

ท�าส�านวนคอื พนกังานสอบสวน ซึง่ท้องทีท่ีจ่บัได้อยู่ในเขตอ�านาจ ถ้าจบัผูต้้องหา 

ยงัไม่ได้ ผูรั้บผิดชอบท�าส�านวนคอื พนกังานสอบสวนซึง่ท้องทีท่ีพ่บการกระท�า 

ผิดก่อนอยู่ในเขต 

 (2) กรณีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกัน หรือใน

หลายจังหวัด 

  ให้ด�าเนินการตามมาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา โดยพนกังานสอบสวนทีร่บัแจ้งความด�าเนนิการสอบสวนเบือ้งต้น 

แล้วเสนอความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นจนถึงผู้มีอ�านาจชี้ขาด

วินิจฉัยสั่งการ
3 มาตรา 19 ในกรณีดังต่อไปนี้
 (1) เป็นการไม่แน่ว่าการกระท�าผิดอาญาได้กระท�าในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่
 (2) เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระท�าในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง
 (3) เมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระท�าต่อเนื่องกันในท้องที่ต่าง ๆ เกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไป
 (4) เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรม กระท�าลงในท้องที่ต่าง ๆ กัน
 (5) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหาก�าลังเดินทาง
 (6) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายก�าลังเดินทาง
 พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอ�านาจสอบสวนได้
 ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน
 (ก) ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้ว คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอ�านาจ
 (ข) ถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระท�าผิดก่อนอยู่ในเขตอ�านาจ
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  หรือกรณีท่ีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกัน  

หรอืในกองบญัชาการเดียวกนั เป็นพนักงานสอบสวนผูรั้บผดิชอบ ให้ด�าเนนิการ 

ตามมาตรา 21/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (แก้ไขโดย 

ประกาศ คสช. ฉบบัที ่115/2557 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2557) ให้ผูบ้ญัชาการ 

ซึง่เป็นผูบ้งัคบับญัชาของพนักงานสอบสวนนัน้เป็นผูช้ี้ขาด ในกรงุเทพมหานคร 

ให้รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติขึ้นไปเป็นผู้ชี้ขาด ในกรณีหลายจังหวัดให้

อัยการสูงสุดหรือผู้ท�าการแทนเป็นผู้ชี้ขาด

5. กำรรบัแจ้งควำมท่ียงัไม่แน่ชัดว่ำเป็นค�ำร้องทกุข์ หรอืค�ำกล่ำวโทษ  

หรือเป็นเรื่องทำงแพ่ง ให้พนักงานสอบสวนบันทึกการรับแจ้งความไว้ใน 

รายงานประจ�าวนัเกีย่วกบัคดี แล้วรบีเสนอเรือ่งให้ผูบ้งัคบับัญชาตามล�าดบัชัน้ 

ถึงหวัหน้าหน่วยงานท่ีมอี�านาจสอบสวน เพือ่พจิารณาสัง่การภายใน 24 ช่ัวโมง 

นับแต่เวลาที่บันทึกการรับแจ้งความไว้ในรายงานประจ�าวันเกี่ยวกับคดี

กรณีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาวินิจฉัยสั่งการแล้วเห็น 

ว่าเป็นเรื่องในทางแพ่ง ให้ชี้แจงท�าความเข้าใจให้ผู ้แจ้งความทราบและ 

ลงประจ�าวันเกี่ยวกับคดี พร้อมให้ผู้แจ้งความลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กรณผู้ีบงัคบับญัชาหวัหน้าหน่วยงานพิจารณาวนิจิฉยัสัง่การแล้วเหน็ว่า

เป็นเร่ืองในทางอาญา ไม่ว่าเป็นความผดิอาญาแผ่นดินหรอืความผดิต่อส่วนตวั 

ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป

6. ในกรณเีป็นควำมผิดอำญำแผ่นดนิ เมือ่ผูเ้สยีหายขอความช่วยเหลอื 

แต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ หรือเมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยมิได้ 

ร้องทุกข์ก่อน หรือมีหนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือบุคคลที่กล่าวโทษ

ด้วยวาจาไม่ยอมบอกว่า เขาคอืใคร หรอืไม่ยอมลงลายมอืชือ่ในค�ากล่าวโทษหรอื

บันทึกค�ากล่าวโทษ พนักงานสอบสวนจะไม่ท�าการสอบสวนก็ได้ (มาตรา 122  

แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา) แต่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก

ผู้บังคบัการ หรอืผูบ้ญัชาการส�าหรับหน่วยงานทีม่อี�านาจสอบสวนซึง่ขึน้ตรงต่อ
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กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ

ในกรณีผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบ  

ให้พนักงานสอบสวนด�าเนินการให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่โดยมิชักช้า  

หลงัจากนัน้จงึรายงานผูบ้งัคับการหรอืผูบ้ญัชาการส�าหรบัหน่วยงานท่ีมอี�านาจ

สอบสวนซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า 

กองบัญชาการ เพื่อจะไม่ท�าการสอบสวน

กรณีดังกล่าว หากผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าไม่ต้องท�าการสอบสวน 

ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งความไว้ในสมุดสารบบการรับแจ้ง

ความที่เกี่ยวกับคดีอาญาโดยไม่สอบสวน 

ในกรณีเป็นความผิดอาญาแผ่นดินและไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามวรรคสอง 

ให้พนักงานสอบสวนท�าการสอบสวนว่ามีมูลความผิดหรือไม่ ถ้าปรากฏเป็น

ความผดิแล้วเป็นหน้าทีข่องพนักงานสอบสวนทีต้่องด�าเนนิการสอบสวนต่อไป  

สถำนที่แจ้งควำม ร้องทุกข์ กล่ำวโทษ
การด�าเนนิการแจ้งความ ร้องทกุข์ หรือกล่าวโทษต้องกระท�าต่อเจ้าหน้าท่ี 

ต�ารวจหรอืพนกังานสอบสวน ณ สถานีต�ารวจในท้องท่ีเกิดเหตุ แต่หากไม่ทราบ 

แน่ชัดว่าเหตุเกิดท้องท่ีใดให้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจหรือพนักงาน

สอบสวน ณ สถานีต�ารวจในท้องที่ที่ใกล้ที่สุด และให้ร้อยเวรบันทึกไว้ในสมุด

ประจ�าวันเป็นหลักฐาน

รำยละเอียดกำรแจ้งควำม ร้องทุกข์ กล่ำวโทษ
พนักงานสอบสวนจะเริ่มซักถามตั้งแต่ตัวผู้แจ้งว่าเป็นผู้แจ้งความหรือ

เป็นผูเ้สยีหายตามกฎหมายหรอืเป็นผูก้ล่าวโทษ เพือ่ให้ทราบวตัถุประสงค์ของ 

ผูแ้จ้งทีม่าพบพนกังานสอบสวนว่าเป็นการแจ้งความเป็นหลกัฐาน หรอืร้องทกุข์

ให้ด�าเนินคดี หรือกล่าวโทษเพื่อให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย  

และซักถามถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือพฤติการณ์ของการกระท�าความผิด 

และความเสียหายท่ีได้รบั ตลอดจนรายละเอยีดอืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้  
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โดยการถามปากค�าและการบนัทกึค�าให้การของผูเ้สยีหายหรอืผูท้ีม่ากล่าวหา 

นั้น ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะพิจารณาซักถามหรือการสอบปากค�าผู้แจ้งความ 

ผูเ้สยีหายหรือผู้กล่าวโทษเฉพาะในส่วนทีเ่ป็นประโยชน์หรอือาจเป็นประโยชน์

หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคดีเพื่อให้ได้รายละเอียดมากที่สุด (ตามประมวล

ระเบยีบการต�ารวจเกีย่วกบัคด ีลกัษณะ 8 การสอบสวน บทท่ี 5 การถามปากค�า)

แนวทางการซักถามเบื้องต้นพอสรุปได้ ดังนี้

1. สอบถามชื่อ นามสกุล อายุ ภูมิล�าเนา ที่พักอาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน 

ชื่อและที่อยู่บิดามารดาหรือญาติพี่น้องที่สามารถติดตามตัวผู้แจ้งได้ สถานท่ี

ท�างาน นอกจากสถานทีดั่งกล่าวแล้วสามารถติดต่อได้ทีใ่ดอกีหรอืไม่ (ถ้ามกีใ็ห้ 

ระบุ) หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อสื่อสารทางอื่นๆ ให้ครอบคลุม

มากที่สุด

2. ความเกี่ยวข้องของคดี

3. เหตุที่ท�าให้ทราบหรือรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4. พฤติการณ์แห่งคดีที่เกิดขึ้นโดยรายละเอียด

5. ผู้ที่ทราบหรือรู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากตน

6. การพบเห็นหรือเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานในคดี

7. การอ้างพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ

8. การส่งมอบพยานเอกสารหรือพยานวัตถุเป็นพยานหลักฐานในคดี

9. ค�าถามอืน่ในประเด็นตามองค์ประกอบข้อกล่าวหา/ตามฐานความผดิ

ที่มาแจ้งความ

10. การรูจั้กหรอืมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูก้ระท�าความผดิหรอืพยานบุคคล

มาก่อน

ระบุวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุให้ถูกต้อง อย่าให้ผิดพลาดเป็นอันขาด  

เพราะหากแจ้งวันเวลาผิด เช่น กลางวันเป็นกลางคืน วันที่หนึ่งเป็นวันที่สอง  

หรือสถานท่ีเกิดเหตุผิดต�าบล ผิดอ�าเภอไป เหล่านี้ถ้าอัยการฟ้องวันเวลา 

สถานที่เกิดเหตุผิดไป อาจท�าให้ศาลยกฟ้องได้
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แจ้งพฤติการณ์ รายละเอียดที่เกิดขึ้นให้ละเอียด เล่าเรื่องเรียงให้ดี  

อย่าสับสน เช่น คนร้ายทั้งหมดกี่คน มีอาวุธ แต่งตัวอย่างไร เหตุใดจึงจ�าหน้า

คนร้ายได้ อาศัยแสงสว่างอะไร เป็นต้น

เมือ่ด�าเนินการแจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษ เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ก่อนลงช่ือ 

ในบันทกึการแจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษดงักล่าว ต้องอ่านข้อความทีเ่จ้าหน้าที ่

ต�ารวจหรอืพนกังานสอบสวนจดบนัทึกด้วยความระมดัระวงัว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 

หรอืพนักงานสอบสวนจดถกูต้องตามทีไ่ด้แจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษไว้หรอืไม่  

ถ้าไม่ถูกอย่าลงชื่อเป็นอันขาด ต้องให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวน 

แก้ไขบนัทกึดงักล่าวก่อน จึงจะลงชือ่ เพราะบางทเีจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืพนกังาน 

สอบสวน จดบนัทกึผดิไปเพยีงค�าเดยีว เช่นค�าว่า “จ�าคนร้ายได้” เป็น “จ�าคนร้าย 

ไม่ได้” ท�าให้ความหมายผิดไปจากข้อเท็จจริงได้

กำรแก้ค�ำร้องทุกข์ 
กรณีผู้ร้องทุกข์เห็นว่าค�าร้องทุกข์ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดใน

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ราคาทรัพย์สิน ต�าหนิรูปพรรณคนร้ายหรือ

ทรพัย์สิน ผูร้้องทกุข์สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงค�าร้องทกุข์ดงักล่าวในระยะใด 

ต่อพนักงานสอบสวนที่รับค�าร้องทุกข์ไว้ก็ได้ (ตามมาตรา 126 วรรคแรก  

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)  
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อายุความ
 

เม่ือมีคดคีวามผิดทางอาญาเกดิขึน้ ในกรณีเป็นคดีความผดิอาญาแผ่นดนิ  

ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ และความผิดลหุโทษ  

มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

คดีควำมผิดอำญำแผ่นดิน หมายถึง คดีความผิดที่กระทบต่อสังคม 

ส่วนรวม ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิด 

อาญาดังกล่าวไม่อาจที่จะเข้าไปด�าเนินคดีเองได้หรือแม้จะไม่ติดใจเอาความ  

คดีก็ยังไม่ยุติ ผู้เสียหายไม่สามารถถอนค�าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้  

พนกังานสอบสวนจะต้องด�าเนนิคดฟ้ีองร้องผูก้ระท�าความผดิจนกว่าคดจีะถึงท่ีสดุ  

การร้องทกุข์ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิสามารถร้องทกุข์ด�าเนนิคดไีด้ภายใน 

อายุความการด�าเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 แม้จะรู้ตัว 

ผู้กระท�าความผิดหรือไม่ก็ตาม

ตวัอย่างเช่น ความผดิฐานท�าร้ายร่างกาย หรือความผดิฐานขบัรถยนต์โดย 

ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย แม้ภายหลังเกิดเหต ุ

ผู้เสียหายจะไม่ติดใจด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดต่อไปแล้ว จะเนื่องด้วย 

ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือสงสารก็ตาม คดีความก็ยังไม่ยุติ รัฐยังต้อง 

ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิต่อไปจนถึงทีส่ดุของกระบวนการตามกฎหมาย 

เพราะว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดิน

คดีควำมผิดต่อส่วนตัวหรือคดีควำมผิดอันยอมควำมได้ หมายถึง  

คดีความผิดที่กฎหมายบัญญัติเป็นการเฉพาะว่าเป็นความผิดที่ผู ้เสียหาย 

ได้รับความเสียหายจากการกระท�าความผิดทางอาญาของผู้กระท�าความผิด 

โดยตรง ผู ้เสียหายจึงมีสิทธิร้องทุกข์หรือฟ้องคดีได้เอง หรือมอบให้รัฐ 

ด�าเนินคดีแทนก็ได้ อีกท้ังผู้เสียหายมีสิทธิจะยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วย 

การถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตาม  
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เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานฉ้อโกง  

เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นความผิด 

อันยอมความได้ และผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวน 

ให้ด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีรูเ้รือ่งความผดิและ

รู้ตัวผู้กระท�าความผิด มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความการร้องทุกข์ ไม่สามารถ

ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดได้ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย มาตรา 

96 แห่งประมวลกฎหมายอาญา4  

คดคีวำมผิดลหุโทษ หมายถงึ คดีความผดิทีม่โีทษเลก็น้อย ซ่ึงมีอัตราโทษ  

จ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ตาม 

มาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)5 ความผดิลหโุทษเน้นการป้องกนัและ 

ระงบัข้อพิพาทระหว่างบคุคล เพือ่ไม่ให้เกดิการใช้สทิธิของตนท่ีก่อความร�าคาญ 

แก่ผูอ้ืน่ ทัง้นี ้เพ่ือป้องปราบมใิห้ความผดิอาญาขยายหนกัเกนิเหตจุนไม่สามารถ 

อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

ความผิดลหุโทษนั้น แม้จะกระท�าโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่  

ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะบัญญัติให้เป็นอย่างอื่น ส่วนผู้พยายามกระท�า 

ความผดิและผูส้นบัสนนุการกระท�าความผดิลหโุทษ แม้จะมคีวามผดิกไ็ม่ต้อง

รับโทษ 

ความผิดลหุโทษ ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด 

อนัยอมความได้ดงันัน้ แม้จะมอัีตราโทษทีเ่ลก็น้อยกต้็องถือว่าเป็นคดคีวามผดิ 

อาญาต่อแผ่นดิน ที่รัฐจะต้องด�าเนินคดีจนเสร็จสิ้นกระบวนวิธีพิจารณา  

จะตกลงประนีประนอมยอมความยุติคดีกลางคันไม่ได้

4 มาตรา 96 ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือน 
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท�าความผิด เป็นอันขาดอายุความ
5 มาตรา 102  ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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อำยุควำมกำรด�ำเนินคดี
เป็นอายุความท่ีใช้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินคดีของความผิดใน 

คดีอาญาน้ันๆ ว่าจะต้องกระท�าภายในระยะเวลาเท่าใดจงึจะไม่ขาดอายคุวาม 

การด�าเนินคด ีเป็นไปตามมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ผูเ้สยีหาย 

จะมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อใดก็ตาม พนักงานสอบสวนจะต้อง 

ท�าการสอบสวนให้เสร็จสิ้นและจะต้องได้ตัวผู้ต้องหามาฟ้องร้องน�าคดีขึ้นสู่ 

ศาลภายในก�าหนดเวลาตามกฎหมายดังกล่าว คดีจึงจะไม่ขาดอายุความ 

การด�าเนินคดี แต่ถ้าฟ้องคดีต่อศาลไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจยังไม่สามารถ 

จับกุมตัวผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีได้จนเลยระยะเวลาท่ีก�าหนดตาม

มาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไปแล้ว ถอืว่าคดเีป็นอนัขาดอายคุวาม

การด�าเนินคดี ซึ่งจะไปฟ้องร้องหรือด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดอีกไม่ได้

กรณคีวามผดิตามกฎหมายอาญา ถ้ากฎหมายไม่ได้ก�าหนดการนบัระยะ

เวลาอายุความไว้โดยเฉพาะให้ใช้บังคับตามหลักทั่วไป ซ่ึงระยะเวลาในการ

ด�าเนินการฟ้องในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท�าความผิดมายังศาล

ภายในก�าหนดนับแต่วันกระท�าความผิด คดีเป็นอันขาดอายุความ ดังต่อไปนี้

1. ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิต หรือ 

จ�าคุก 20 ปี มีอายุความ 20 ปี 

2. ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกกว่า 7 ปีแต่ยังไม่ถึง 10 ปี  

มีอายุความ 15 ปี

3. ส�าหรบัความผดิต้องระวางโทษจ�าคกุกว่า 1 ปี ถงึ 7 ปี มอีายคุวาม 10 ปี

4. ส�าหรับความผดิต้องระวางโทษจ�าคกุกว่า 1 เดือน ถึง 1 ปี มอีายคุวาม 5 ปี

5. ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 1 เดือนลงมาหรือต้อง

ระวางโทษอย่างอื่น มีอายุความ 1 ปี
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แต่กรณทีีไ่ด้ด�าเนนิการฟ้องคดีและได้ตัวผูก้ระท�าความผดิมายงัศาลแล้ว 

ผู้กระท�าความผิดเกิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จน

เกินก�าหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา 

ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน6  

6 มาตรา 95 ในคดีอาญา ถ ้ามิได ้ฟ ้องและได ้ตัวผู ้กระท�าความผิดมายังศาลภายในก�าหนดดังต ่อไปนี้  
นับแต่วันกระท�าความผิด เป็นอันขาดอายุความ
 (1) ยี่สิบปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จ�าคุกตลอดชีวิต หรือจ�าคุกยี่สิบปี
 (2) สิบห้าปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
 (3) สิบปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
 (4) ห้าปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
 (5) หนึ่งปี ส�าหรับความผิดต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
 ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระท�าความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระท�าความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการ
พจิารณาไว้จนเกนิก�าหนดดงักล่าวแล้วนบัแต่วนัทีห่ลบหนหีรอืวันทีศ่าลสัง่งดการพจิารณา กใ็ห้ถอืว่าเป็นอนัขาดอายุ
ความเช่นเดียวกัน
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ผู้เสียหายตามกฎหมายที่มาแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน 

สอบสวนน้ัน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล หรือเป็นตัวแทน

ผู้รับมอบอ�านาจ หรือเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคล  

แบ่งได้เป็นดังนี้

1. ผูเ้สยีหำยร้องทกุข์ด้วยตนเอง (ตามมาตรา 2 (4) แห่งประมวลกฎหมาย 

วิธีพจิารณาความอาญา)7 กรณีผูเ้ยาว์ได้รับความเสยีหายในการกระท�าความผดิ 

อาญา ผู้เยาว์มีอ�านาจร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ เนื่องจากการร้องทุกข์ไม่ถือเป็น 

การท�านิติกรรม และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้ม ี

บทบัญญตัว่ิา การร้องทกุข์ของผูเ้ยาว์ต้องได้รบัความรบัความยนิยอมจากบดิา 

มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อใน 

การร้องทุกข์ของผู้เยาว์ด้วย

2. บุคคลที่ร้องทุกข์แทนผู้เสียหำย มีดังนี้

 (1) ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูอ้นบุาลเฉพาะแต่ความผดิทีก่ระท�าต่อ

ผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในการดูแล

  ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง บิดามารดา

  ผู้อนุบาล ก็คือ บุคคลที่เป็นผู้ดูแลผู้ไร้ความสามารถ

  ผู้ไร้ความสามารถ คือ บุคคลวิกลจริต

  ผู้เยาว์ คือ บุคคลอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์

 (2) ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน สามหีรือภรรยา เฉพาะแต่ในความผดิอาญา 

ซึ่งผู้เสียหายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ เช่น 

พ่อถูกฆ่าตาย ถูกยิงจนพิการ ลูกก็มีสิทธิไปร้องทุกข์ต่อต�ารวจแทนพ่อได้  

เป็นต้น

7 มาตรา 2  ในประมวลกฎหมายนี้
 (4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�าผิดฐานใดฐานหนึ่ง
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 (3) ผู้จัดการหรอืผู้แทนอื่นๆ ของนติิบคุคล เฉพาะความผิดซึง่กระท�า 

ลงแต่นิติบุคคลนั้น (ตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา)8 

3. บุคคลอื่น ซึ่งได้รับมอบอ�านาจจากผู้เสียหายให้ไปร้องทุกข์แทน 

ผู้เสียหายได้

4. บคุคลซ่ึงศำลได้ตัง้เป็นผู้แทนเฉพำะคด ีส�าหรบัคดอีาญาซึง่ผูเ้สยีหาย 

เป็นผูเ้ยาว์ไม่มผีูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืเป็นผูว้กิลจรติหรอืคนไร้ความสามารถ 

ไม่มีผู้อนุบาล หรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะท�าการ 

ตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือ 

คนไร้ความสามารถนั้นๆ (ตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา)9 

อ�านาจจัดการแทน หมายถึง การร้องทุกข์และการยอมความในคด ี

ความผิดต่อส่วนตัว (ความผิดอันยอมความได้)

8 มาตรา 5  บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้
 (1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระท�าต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่
ในความดูแล
 (2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ
จนไม่สามารถจะจัดการเองได้
 (3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระท�าลงแก่นิติบุคคลนั้น

9 มาตรา 6  ในคดอีาญาซึง่ผูเ้สยีหายเป็นผู้เยาว์ไม่มผีูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืเป็นผูวิ้กลจรติหรอืคนไร้ความสามารถไม่มี 
ผู้อนุบาล หรือซ่ึงผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะท�าการตามหน้าที่โดยเหตุหน่ึงเหตุใด รวมทั้งมีผล
ประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้น ๆ ญาติของผู้นั้น หรือผู้มีประโยชน์เก่ียวข้องอาจร้องต่อศาล
ขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้
 เมื่อได้ไต่สวนแล้วให้ศาลตั้งผู้ร้องหรือบุคคลอื่น ซึ่งยินยอมตามที่เห็นสมควรเป็นผู้แทนเฉพาะคดี เมื่อไม่มีบุคคล
ใดเป็นผูแ้ทนให้ศาลต้ังพนกังานฝ่ายปกครองเป็นผูแ้ทน ห้ามมใิห้เรียกค่าธรรมเนยีมในเรือ่งขอตัง้เป็นผูแ้ทนเฉพาะคดี
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เมือ่มกีารกระท�าความผดิในทางอาญาเกดิขึน้ เมือ่ส�านกังานสาธารณสขุ 

จังหวัด โรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข เป็นผู้เสียหาย กล่าวคือได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�า 

ความผดิฐานใดฐานหนึง่ในทางอาญา เช่น ลกัทรพัย์หรอืยกัยอกทรัพย์ของทาง 

ราชการ บุกรุกสถานที่ราชการ ท�าร้ายเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ก็จะต้องมี 

การด�าเนินคดีอาญากับบคุคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าความผิดนั้น เนือ่งจาก 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งส่วนราชการบริหารท้ังใน 

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ดังนัน้ ขัน้ตอนในการด�าเนนิคดอีาญากบัผูถู้กกล่าว

หาว่าได้กระท�าความผิดในทางอาญาเบื้องต้นต้องมีการแจ้งความ ร้องทุกข์ 

กล่าวโทษ จึงต้องด�าเนินการ ดังนี้

1. ส่วนกลำง เมื่อมีการกระท�าความผิดในทางอาญาเกิดข้ึนในราชการ 

บรหิารส่วนกลาง คอื ในกรงุเทพมหานคร หรอืในจงัหวดัทีม่หีน่วยงานราชการ 

ส่วนกลางในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

เมือ่ต้นสงักัดรายงานต่อปลดักระทรวงสาธารณสขุในฐานะผูบั้งคบับัญชาสงูสดุ

ของส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ปลัดกระทรวงสาธารณสขุจะส่งเร่ือง

ให้กองกฎหมายพิจารณาจึงเป็นหน้าที่ของกองกฎหมายที่จะเป็นผู้พิจารณา

กลั่นกรองมูลคดีท่ีเกิดขึ้น เช่น พิจารณาในเรื่องของสถานที่เกิดเหตุและ 

อายุความ เป็นต้น 

เมื่อกองกฎหมายเห็นว่าคดีมีมูลที่จะฟ้องร้องด�าเนินคดีได้ ก็จะได้เสนอ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งน้ี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 

ของท้องที่ที่มูลคดีเกิด เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับค�าร้องทุกข์ไว้แล้วก็เป็น

อ�านาจและหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะท�าการสืบสวนสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป 

2. ส่วนภูมภิำค เมือ่มกีารกระท�าความผดิในทางอาญาเกดิขึน้ในราชการ
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บริหารส่วนภูมิภาค คือ ในเขตของจังหวัดต่างๆ ที่มีหน่วยงานของส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งอยู่และเป็นหน่วยงาน ท่ีสังกัดราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค เช่น ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาลต่างๆ เม่ือ

การกระท�าความผิดในทางอาญานั้นท�าให้เจ้าหน้าท่ี หรือหน่วยงานของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเสียหาย เมื่อนายแพทย์

สาธารณสุขจงัหวดัในฐานะหวัหน้าหน่วยงานของส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ก็จะเสนอความเป็นมาพร้อมท้ังความเห็นต่างๆ  

ในเรื่องของมูลคดีต่อผู ้ว่าราชการจังหวัด เมื่อผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า

ควรต้องด�าเนินคดีอาญากับบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด

ส�านักงานสาธารณสขุจังหวดัทีเ่ป็นผูก้ระท�าให้ได้รบัความเสยีหาย เช่น นายด�า 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ลักทรัพย์  

หรอืยกัยอกทรพัย์ของทางราชการไป ผูว่้าราชการจงัหวดัซึง่ได้รบัมอบอ�านาจ 

จากปลดักระทรวงสาธารณสขุ10 หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากผูว่้าราชการจงัหวดั 

จะเป็นผู้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของท้องที่ที่ความผิดในทางอาญา 

เกิดขึ้น เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับค�าร้องทุกข์ไว้แล้วก็เป็นอ�านาจและหน้าที ่

ของพนกังานสอบสวนทีจ่ะท�าการสบืสวนสอบสวนไปตามอ�านาจหน้าทีข่องตน

ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป

การมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์ในคดีอาญาได้ ดังนี้

1. ตามธรรมดาบุคคลย่อมตั้งตัวแทนท�าแทนตนได้เสมอ เว้นแต่จะมี

กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าให้กระท�าด้วยตนเองหรือสภาพไม่เปิดช่องให้

มอบหมายจัดการแทนกันได้ 

2. การร้องทกุข์ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามไิด้ห้ามไม่ให้

มีการมอบอ�านาจ

3. การร้องทุกข์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องกระท�าด้วยตนเอง อีกทั้งตาม

สภาพของการร้องทุกข์นั้น ก็เป็นเรื่องเปิดช่องให้จัดการแทนกันได้

หากผู้รับมอบอ�านาจเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลหรือผู้มีอ�านาจกระท�า 

การแทนนิติบุคคลเท่านั้นที่จะมีอ�านาจมอบอ�านาจช่วงได้ โดยต้องพิจารณา 
10 ค�าสั่งส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1491/2552 เรื่องการมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทน (ด้านคดี) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
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ทั้งหนังสือมอบอ�านาจและหนังสือมอบอ�านาจช่วงประกอบกันด้วยว่าได้ให ้

มีการมอบอ�านาจช่วงได้หรือไม่ประกอบด้วย หากเป็นกรณีท่ีผู้มอบอ�านาจ 

ให้ร้องทกุข์ตายก่อนการร้องทุกข์ หรอืฟ้องคดี ผู้รบัมอบอ�านาจจะร้องทุกข์หรอื

ฟ้องคดีแทนต่อไปอีกไม่ได้ เพราะตามมาตรา 826 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ ระบวุ่า สญัญาตัวแทนย่อมระงับสิน้ไป เพราะตวัการตาย การฟ้อง

คดีอาญาหรอืการยืน่ฟ้อง ค�าร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนกังานอยัการ ตาม

มาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระบุว่า ไม่เป็นเรื่อง

ที่จะต้องกระท�าเองโดยเฉพาะตัว สามารถมอบอ�านาจให้ผู้อื่นกระท�าแทนได้ 

ผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ย่อมมอบอ�านาจให้

ฟ้องคดีอาญาแทนได้ การร้องทกุข์น้ัน ย่อมมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์แทนกนัได้ 11

11 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 755/2502 
 ตามธรรมดาบุคคลย่อมตั้งตัวแทนท�าแทนตนได้เสมอ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษท�านองว่า ให้ต้อง
กระท�าด้วยตนเอง หรือตามสภาพไม่เปิดช่อง ให้มอบหมายจัดการแทนกันได้
 เรือ่งร้องทกุข์ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 3 และ 5 น้ัน มใิช่หมายความว่า  
ห้ามขาดไม่ให้มกีารมอบอ�านาจกนั เป็นแต่บญัญตัใิห้บคุคลดงักล่าวในมาตรา 5 มอี�านาจกระท�ากจิการทีบ่ญัญตัไิว้ใน  
มาตรา 3 โดยไม่ต้องมีการมอบอ�านาจซึ่งกันและกัน ส่วนกิจการในมาตรา 3 กิจการใดจะมอบอ�านาจกันได้หรือไม่  
ต้องเป็นไปตามหลักธรรมดา สุดแต่ว่า กรณีใดมีกฎหมายห้าม หรือเป็นกรณีตามสภาพต้องกระท�าเองหรือไม่ เรื่อง 
ร้องทุกข์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องกระท�าด้วยตนเอง และตามสภาพของการร้องทุกข์ก็เป็นเรื่องเปิดช่องให้จัดการ
แทนกันได้ การร้องทุกข์จึงมอบอ�านาจให้ร้องแทนกันได้
 หนงัสอืถงึพนกังานสอบสวน ซึง่มีข้อความว่า “เนือ่งด้วยธนาคารมเีรือ่งบางอย่างทีต้่องแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน 
ต�ารวจแต่เนื่องจากข้าพเจ้า (กรรมการผู้จัดการนิติบุคคล) มีกิจจ�าเป็นไม่สามารถมาแจ้งความด้วยตนเองได้  
โดยหนงัสอืฉบบันีข้้าพเจ้าขอมอบอ�านาจให้นายสรุนิทร์เจ้าหน้าทีข่องธนาคารเป็นผู้แจ้งความแทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้า 
ขอรับรองผิดชอบในการที่นายสุรินทร์ปฏิบัติแทนข้าพเจ้า” และลงช่ือกรรมการผู้จัดการนิติบุคคลน้ัน ถือว่าไม่ใช่
ค�าร้องทกุข์โดยตนเองตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 123 จะว่าเป็นการมอบอ�านาจให้ร้องทกุข์ 
กไ็ม่ถนดั เพราะการแจ้งความนัน้ อาจเป็นการร้องทุกข์ก็ได้ ไม่ใช่กไ็ด้ และกไ็ม่มีข้อความให้เห็นว่าให้มาแจ้งความเรือ่ง
อะไร อันจะพอวินิจฉัยได้ว่าเป็นการมอบให้มาร้องทุกข์ถือไม่ได้ว่าเป็นเอกสารมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์ (ประชุมใหญ ่
ครั้งที่ 11/2502)
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เมื่อผู้เสียหายมอบอ�านาจให้ฟ้องคดีอาญาแล้ว ผู้ที่รับมอบอ�านาจก็ย่อม

ลงชื่อในฟ้องแทนโจทก์ได้ ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 158 (7) 

การร้องทุกข์น้ันแม้ว่าจะลงประจ�าวันเล่มหลกัฐานกถื็อว่าเป็นค�าร้องทุกข์

ที่ชอบด้วยกฎหมาย12  

ในกรณีที่มีการท�าหนังสือมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์นั้น แม้หนังสือมอบ 

อ�านาจจะระบุชื่อผู้กระท�าความผิดไม่ถูกต้อง ก็ไม่ท�าให้การด�าเนินคดีไม่ชอบ 

การร้องทุกข์อาจจะร้องทุกข์ได้โดยท�าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้  

การมอบอ�านาจให้ร้องทุกข์แทนกฎหมายไม่ได้ก�าหนดแบบว่าให้ท�าเป็นหนงัสือ 

แต่อย่างใด แม้ผู้เสียหายมอบอ�านาจให้ไปร้องทุกข์เป็นหนังสือ โดยในหนังสือ 

ไม่มีข้อความว่าผู้รับมอบมีอ�านาจร้องทุกข์ ก็ยังสามารถร้องทุกข์โดยอาศัย

หนังสือนั้นได้และเป็นการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อควรระมัดระวังในกำรมอบอ�ำนำจร้องทุกข์ในคดีอำญำ 
การมอบอ�านาจต้องเป็นการมอบอ�านาจในคดอีาญา ซึง่ค�าร้องทุกข์การท่ี 

ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธ ี

พิจารณาความอาญา ว่ามผีูก้ระท�าความผดิขึน้ จะรูต้วัผูก้ระท�าความผดิหรอืไม่ 

ก็ตาม ซึ่งกระท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้น  

ต้องเป็นการกล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระท�าความผิดได้รับโทษ 

12 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8726/2556
 โจทก์ร่วมแจ้งความต่อร้อยต�ารวจเอก ว. ครัง้แรกหลงัเกดิเหตเุพยีง 3 วัน แม้พนักงานสอบสวนจะบนัทกึการแจ้ง 
ไว้ในแบบบันทึกประจ�าวันแจ้งไว้เป็นหลักฐาน แต่ข้อความที่บันทึกการแจ้งแสดงเจตนาว่า โจทก์ร่วมต้องการให้
เอาตัวผู้กระท�าความผิดมารับโทษ จึงเป็นค�าร้องทุกข์ตามกฎหมาย คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ร้อยต�ารวจเอก ว.  
เป็นพนักงานสอบสวนซ่ึงรับผิดชอบพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อโจทก์ร่วมร้องทุกข์และจ�าเลยได้เข้ามอบตัว  
อันเป็นการถูกจับภายในเขตอ�านาจของพนักงานสอบสวนแล้วตาม ป.วิ.อ. มาตรา 18 วรรคสอง จึงเป็นการสอบสวน
โดยชอบด้วยกฎหมาย
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พยานหลักฐานที่ใช้ในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ
ในความผิดแต่ละฐาน 

 

พนักงานสอบสวนจะต้องด�าเนินการตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แน่ชัดก่อนท่ี

จะรบัแจ้งความ ร้องทกุข์ กล่าวโทษ โดยจะต้องตรวจดเูอกสารต่างๆ ประกอบ

ดังนี้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ เมื่อมีประชาชนมาแจ้งความไม่ว่าจะด้วยเรื่อง

ใดๆ ก็ตาม พนักงานสอบสวนจะต้องขอตรวจดูบัตรหรือเอกสารประจ�าตัว 

เช่น บตัรประจ�าตวัประชาชน ใบแทนบตัรประจ�าตวัประชาชน บตัรประจ�าตวั

ข้าราชการ บตัรประจ�าตวัหรอืเอกสารทีอ่อกให้โดยทางราชการ ใบส�าคญัประจ�า

ตัวบุคคลต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ส�าหรับชาวต่างประเทศ 

ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ และตรวจสอบดูว่าเป็นบัตรหรือเอกสารประจ�า

ตัวของผู้มาแจ้งความเองหรือไม่ เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้โดยถูกต้อง

หรือไม่ หมดอายุเมื่อใด เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้ที่มาแจ้งความนั้นเป็นคนไทย 

ชาวต่างประเทศหรือเป็นบุคคลต่างด้าว และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานใน

ส�านวนการสอบสวนหรือบันทึกประจ�าวัน

กรณีเป็นกำรแจ้งควำมหรือร้องทุกข์ โดยเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น  

ซึ่งเป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย ให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานที่ส�าคัญ เช่น ใบส�าคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์  

หรือใบส�าคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ หนังสือหรือ 

เอกสารแสดงการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก เป็นต้น ส่วนในกรณ ี

ที่ผู้เสียหายตามกฎหมายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการ 

เองได้ ซึ่งเป็นกรณีมาร้องทุกข์ด�าเนินคดีแทน พนักงานสอบสวนจะต้องตรวจ 

ดูหนังสือแสดงการอนุญาตหรือยินยอมของสามีหรือภรรยา เอกสารหลักฐาน 

ที่แสดงการเป็นบุพการี ผู ้สืบสันดานหรือสามีภรรยาของผู้เสียหาย เช่น 

ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือใบทะเบียนสมรส เป็นต้น
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กรณีเป็นกำรมอบอ�ำนำจมำแจ้งควำมโดยผู้เสียหำย ให้ตรวจสอบ 

หนังสือมอบอ�านาจจะต้องลงรายละเอียดการมอบอ�านาจให้ครบถ้วน และ 

ในหนังสือมอบอ�านาจต้องระบุว่า มอบอ�านาจให้มาด�าเนินการเรื่องใดอย่าง 

ชดัเจน ตลอดจนการติดอากรแสตมป์ทีถ่กูต้องตามกฎหมายประมวลรษัฎากร 

ในหนงัสอืมอบอ�านาจ โดยหากเป็นการแจ้งความให้ด�าเนนิการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

โดยเฉพาะให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ถ้าเป็นกรณีหลายเร่ืองหรือเป็น 

การมอบอ�านาจบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนร่วมกระท�าการมากกว่าครัง้เดยีว  

ให้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท และต้องมีการขีดฆ่าตัวอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย 

แต่การมอบอ�านาจโดยส่วนราชการได้รับยกเว้น ไม่ต้องติดอากรแสตมป์  

ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร13 

กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ 

นิติบุคคลน้ันๆ ว่าผู้ใดเป็นผู้มีอ�านาจจัดการแทนนิติบุคคล มีจ�านวนกี่คน 

ลงลายมือชื่อร่วมกันจึงจะมีผลผูกพันและจะต้องมีการประทับตราส�าคัญ

ของนิติบุคคลด้วยหรือไม่ มีเง่ือนไขอย่างใด หากกรณีเป็นการมอบอ�านาจ

ของนิติบุคคลจะต้องท�าเป็นหนังสือมอบอ�านาจจากกรรมการผู้มีอ�านาจของ

นิติบุคคลและเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

การร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวน 

เอกสารส�าคัญที่ควรน�าไปเป็นพยานหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ

พนักงานสอบสวน มีดังนี้

1. บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือใบแทน พร้อมส�าเนา

2. บัตรประจ�าตัวข้าราชการ พร้อมส�าเนา

3. ใบส�าคัญคนต่างด้าว พร้อมส�าเนา

4. หนังสือเดินทาง พร้อมส�าเนา

13 มาตรา 121 ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล เจ้าพนักงานผู้กระท�างานของรัฐบาลโดยหน้าที่ บุคคลผู้กระท�า
การในนามของรัฐบาล องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และองค์การศาสนาใด ๆ 
ในราชอาณาจักรซ่ึงเป็นนิติบุคคล อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ข้อยกเว้นน้ีมิให้ใช้แก่องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือ
ทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือการพาณิชย์ซึ่งองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท�า
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5. ถ้าท่านเป็นตัวแทนของผู้อื่นไปแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ควรน�า

หลักฐาน ดังต่อไปนี้ไปแสดงด้วย

 5.1 เอกสารแสดงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์

 5.2 เอกสารแสดงเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถตามที่ศาลสั่ง

 5.3 หากผู้เสียหายถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถ 

จัดการเองได้ ให้น�าหลักฐานแสดงว่าท่านเป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน สามี  

ภรรยา เช่น สูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ไปแสดงด้วย

 5.4 เอกสารแสดงว่าสามภีรรยาอนุญาตให้เราเป็นผูร้้องทกุข์แทนหรอื

เป็นตัวแทนได้

 5.5 หากเป็นผู้แทนนิติบุคคล เช่น หน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้น�าหลักฐานเหล่านี้ไปด้วย

 - หนังสือมอบอ�านาจจากหัวหน้าส่วนราชการ เช่น หนังสือ

มอบอ�านาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ หรอืหนงัสือมอบอ�านาจจากผูว่้าราชการจังหวดั พร้อมค�าสัง่แต่งตัง้ 

และค�าส่ังเกีย่วกบัการมอบอ�านาจ พร้อมส�าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ�านาจ 

และผู้รับมอบอ�านาจ

 - หนังสือมอบอ�านาจของนติิบคุคลติดอากรแสตมป์ด้วย 5 บาท  

(หากเป็นส่วนราชการได้รับยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์) 

 - หนังสือรับรองนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์

การแจ้งความในความผดิต่างๆ ท่านควรน�าหลกัฐานต่อไปนี ้ไปแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวนด้วย เช่น

    • กรณีแจ้งรถหำย ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

 -  รายการจดทะเบียนรถหรือพาหนะอื่น ๆ ที่หาย

 -  สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน

 - ถ้าเป็นตวัแทนบรษัิทห้างร้านไปแจ้งความ น�าหนงัสอืมอบอ�านาจ 

จากเจ้าของ ผู้จัดการบริษัทห้างร้าน และหนังสือรับรองบริษัทห้างร้านจาก

กระทรวงพาณิชย์ไปด้วย
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     -  หนังสือคู่มือประจ�ารถที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือ

     -  จดยี่ห้อ สี หมายเลขเครื่อง (หมายเลขแชสซี) ไปด้วย

     -  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรถที่หาย

    • กรณีแจ้งทรัพย์สินหำย ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  หลักฐานแสดงการซื้อขาย หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น

     -  รูปพรรณทรัพย์สิน

     - ต�าหนิหรือลกัษณะพิเศษต่าง ๆ  ของทรพัย์ และเอกสารต่าง ๆ   

เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น

    • กรณแีจ้งควำมถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ ควรน�าหลกัฐานต่อไปนี้ 

ไปแสดง

     - เสื้อผ้าของผู้ถูกข่มขืนขณะถูกข่มขืน ซึ่งทางต�ารวจอาจพบ 

คราบน�้าอสุจิ หรือรอยเปื้อน รอยฉีกขาด อันเกิดจากการข่มขืน

     - สิ่งของต่าง ๆ ของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

     - ใบทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย

     - ที่อยู่ของคนร้าย รูปถ่ายคนร้าย

    • กรณแีจ้งถูกท�ำร้ำยและถูกฆ่ำตำย ควรน�าหลกัฐานต่อไปนีไ้ป

แสดงและควรปฏิบัติดังนี้

     -  อาวุธที่คนร้ายใช้กระท�าความผิด เช่น ปืน ไม้ มีด หรืออาวุธ

อย่างอื่นที่เก็บได้ในสถานที่เกิดเหตุ

     -  พยานหลักฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของคนร้าย ของพยาน 

ของผู้เสียหายในขณะเกิดเหตุ

     - ให้มีการดแูลเฝ้าสถานทีเ่กดิเหตแุละสิง่ของต่างๆ ทีเ่ป็นพยาน 

หลกัฐานไว้ อย่าให้ใครมาเคลือ่นย้ายหรอืแตะต้อง จนกว่าต�ารวจจะไปถึงท่ีเกิดเหตุ

     - บอกรายละเอยีดแก่เจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืพนกังานสอบสวน

ให้มากที่สุด

    • กรณแีจ้งถกูปลอมแปลงเอกสำรหรอืดวงตรำ ควรน�าหลกัฐาน 

ต่อไปนี้ไปแสดง
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     - เอกสารตัวจริง เช่น บัตรประชาชน บัตรประจ�าตัวที่ทาง 

ราชการออกให้ ใบรับรองแพทย์ ดวงตราที่จดทะเบียน โฉนดที่ดิน หนังสือ 

รับรองการท�าประโยชน์ (น.ส 3, น.ส 3ก) ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (สค.1) 

หนังสือสัญญาเช็ค หนังสือสัญญาต่างๆ เป็นต้น

     -  เอกสารที่ปลอมแปลง

     -  วัตถุพยานอื่นที่ใช้ปลอม เช่น บล็อก ตรายาง เป็นต้น

    • กรณีแจ้งควำมหม่ินประมำท ควรน�าหลกัฐานต่อไปนีไ้ปแสดง

     -  เอกสารแสดงข้อความหมิ่นประมาท ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ  

คลิปวีดีโอ หรือสิ่งบันทึกเสียง สื่ออินเทอร์เน็ต 

     - เอกสารหน้าเว็บเพจต่างๆ ข้อความหรือภาพถ่ายต่างๆ ใน 

เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก โปรแกรมแชทไลน์ กระทู้กระดานข่าว อีเมล์

     -  หมายเลขไอพี ของผู้โพสต์กระทู้ (IP Address)  

    • กรณีแจ้งท�ำให้เสียทรัพย์ ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสทิธิเ์กีย่วกบัทรัพย์นัน้

     -  เอกสารแสดงความเป็นผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์

     -  ตัวทรัพย์ที่เสียหาย

     -  หากเป็นของใหญ่โต ไม่อาจน�าไปด้วยได้ เกบ็รกัษาเฝ้าไว้ให้ดี  

หรือถ่ายภาพมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เพื่อประโยชน์แห่งคดี

    • กรณีแจ้งควำมรถชนกัน ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  ใบขบัขีย่านพาหนะประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  

รถบรรทุก เป็นต้น

     -  แผนที่เกิดเหตุ

     -  ภาพถ่ายประกอบ เช่น รถที่เกิดอุบัติเหตุ สถานที่เกิดเหตุ

     -  วัตถุอื่นใดที่ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุ   

    • กรณีแจ้งจ่ำยเช็คโดยไม่มีเงิน ควรน�าหลักฐานต่าง ๆ  ต่อไปนี้

ไปแสดง

     -  เช็ค
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     - หนังสือที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

     -  กรณีแจ้งถูกฉ้อโกงทรัพย์ ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถูกฉ้อโกง

     -  เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์

     -  เอกสารแสดงว่ามีสิทธิครอบครองทรัพย์

    • กรณีแจ้งถูกยักยอกทรัพย์ ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  เอกสารที่แสดงว่าได้รับมอบทรัพย์ให้ไปจัดการ

     -  เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ

     -  ถ้าเป็นผู้จัดการทรัพย์ตามค�าสั่งศาลหรือตามพินัยกรรม  

ให้น�าหลักฐานที่ศาลสั่ง หรือส�าเนาพินัยกรรมไปด้วย

     - กรณีแจ้งถูกยักยอกทรัพย์เกี่ยวกับเช่าซ้ือ ควรน�าหลักฐาน 

ต่อไปนี้ไปแสดง

     -  หนังสือสัญญาเช่าซื้อหรือส�าเนา

     -  เอกสารติดต่อซื้อขาย เช่น ฝาก ยืม 

     -  เอกสารส�าคญัทีบ่รษิทัห้างร้านออกให้ ควรระบรุายละเอยีด

ของทรัพย์ที่ถูกยักยอก เช่น ยี่ห้อ ชนิด ขนาด เลขประจ�าทรัพย์ สี และอื่น ๆ

การขอให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืพนกังานสอบสวนจบัผูก้ระท�าผดิเมือ่พบ

ผู้กระท�าผิดในท้องที่อื่น ควรน�าหลักฐานต่อไปนี้ไปแสดง

     -  ส�าเนาหมายจับ

     -  เอกสารของต�ารวจที่รับรองที่ได้ออกหมายจับแล้ว

นอกจากจะได้มอบพยานเอกสารต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ 

พนักงานสอบสวนแล้ว หากมีวัตถุพยานอื่นๆ เกี่ยวกับการกระท�าผิด ไม่ว่าจะ

เป็นฝ่ายคนร้ายหรือฝ่ายของผู้เสียหาย ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี อย่าเคลื่อนย้าย 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวนตรวจสอบเสียก่อน และหากมี

พยานบุคคลที่รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็ระบุให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ

พนักงานสอบสวนทราบอย่างละเอียด หรือถ้าสามารถน�าบุคคลท่ีเป็นพยาน
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มาสถานีต�ารวจ ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานสอบสวนสอบปากค�าไว้เป็น

พยานหลักฐานในเบื้องต้นได้

การถอนค�าร้องทุกข์ ค�ากล่าวโทษ

กำรถอนค�ำร้องทุกข์
การถอนค�าร้องทุกข์อาจถอนต่อพนักงานสอบสวน อัยการหรือศาลก็ได้  

แม้คดีจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลไม่ว่าในศาลช้ันใด ก็ถอน 

ค�าร้องทกุข์ต่อพนกังานสอบสวนหรอืพนักงานอยัการได้ กรณท่ีีพนักงานอยัการ 

ได้รับค�าร้องขอถอนค�าร้องทุกข์ของผู้เสียหายแล้ว เป็นการถอนค�าร้องทุกข์

โดยชอบแล้ว ศาลไม่ต้องสอบถามผู้เสียหายอีก แต่กรณีที่คดีอยู่ระหว่าง 

การพจิารณาของศาล หากมีค�าร้องขอถอนค�าร้องทกุข์ ศาลต้องพจิารณาค�าร้อง 

ขอถอนค�าร้องทกุข์เสียก่อนทีจ่ะด�าเนนิคดีต่อไป มฉิะนัน้เป็นกระบวนพจิารณา

ทีไ่ม่ชอบ ต้องด�าเนินกระบวนพิจารณาใหม่ กรณคีดอียูใ่นระหว่างระยะเวลาฎกีา 

ผูเ้สยีหายถอนค�าร้องทกุข์ได้และเป็นอ�านาจของศาลชัน้ต้นในการพิจารณาสัง่ 

แต่เมื่อคดีขึ้นสู่ศาลฎีกา ศาลฎีกาก็มีอ�านาจสั่งได้

การถอนค�าร้องทุกข์อนัจะมผีลท�าให้สทิธนิ�าคดีอาญามาฟ้องระงบั ต้องม ี

ลกัษณะเป็นการเดด็ขาดเพือ่จะไม่เอาผดิกบัผูก้ระท�าความผดิอกีต่อไป ถ้าเป็น 

กรณีถอนค�าร้องทุกข์เนื่องจากผู้เสียหายประสงค์จะน�าคดีไปฟ้องต่อศาลเอง

แล้ว ไม่ใช่การถอนค�าร้องทุกข์เพื่อไม่เอาผิดกับผู้กระท�าความผิดแต่อย่างใด  

จงึไม่ท�าให้สิทธิน�าคดอีาญามาฟ้องระงบัไป เช่น การทีผู่เ้สยีหายบอกกบัต�ารวจ

ว่าไม่ติดใจเอาเรื่อง ไม่เป็นการถอนค�าร้องทุกข์ แต่ถ้าผู้เสียหายยื่นค�าร้องหรือ

เบิกความว่าไม่ติดใจเอาความกับจ�าเลย เป็นการถอนค�าร้องทุกข์แล้ว
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ก�ำหนดเวลำขอถอนค�ำร้องทุกข์
การถอนค�าร้องทุกข์กฎหมายไม่ได้บญัญติัไว้โดยตรง แต่กฎหมายบัญญัติ 

กรณีการขอถอนฟ้องและการยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวว่าสามารถ 

กระท�าได้ก่อนคดีถึงที่สุด (ตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธ ี

พจิารณาความอาญา) ดังนัน้ ในคดอีาญาทีผู่เ้สยีหายได้ด�าเนนิการร้องทกุข์ต่อ 

พนักงานสอบสวนในกรณีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้น ผู้เสียหายสามารถ 

ถอนค�าร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด เช่น กรณีขอถอน 

ค�าร้องทุกข์ในระหว่างระยะเวลายื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งไม่รับฎีกา ถือว่าเป็น 

การถอนค�าร้องทุกข์ก่อนคดีถึงที่สุด แต่ในกรณีท่ีเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน  

แม้ว่าผู้เสียหายจะได้ถอนค�าร้องทุกข์ การถอนดังกล่าวไม่เป็นการตัดอ�านาจ 

การสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ตามมาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา)14  

กรณีการกระท�าความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งมีทั้ง 

ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ และความผิดอาญาแผ่นดิน 

มิใช่ความผิดต่อส่วนตัว เมื่อผู้เสียหายถอนค�าร้องทุกข์ มีผลท�าให้สิทธิน�า 

คดีอาญามาฟ้องระงับไปเฉพาะความผิดอันยอมความได้เท่านั้น พนักงาน 

อยัการมอี�านาจด�าเนนิคดีในความผดิอาญาแผ่นดินได้ต่อไป หรอืกรณคีวามผดิ 

อาญามีหลายกระทง ผู ้ร ้องทุกข์อาจถอนค�าร้องทุกข์เฉพาะบางกระทง 

ความผิดและยังคงไว้บางกระทงก็ได้

กรณคีวามผดิทีม่ผีูเ้สยีหายหลายคน การทีผู่เ้สียหายบางคนถอนค�าร้องทุกข์ 

ถือว่าสิทธิในการน�าคดีอาญามาฟ้องคดีระงับไปเฉพาะผู ้เสียหายที่ถอน 

ค�าร้องทกุข์ แต่สิทธนิ�าคดีอาญามาฟ้องส�าหรับผูเ้สยีหายทีไ่ม่ได้ถอนค�าร้องทกุข์

ยังไม่ระงับ ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เสียหายแต่ละคน

กรณมีผีูก้ระท�าความผดิหลายคน ผูร้้องทกุข์กอ็าจถอนค�าร้องทุกข์เฉพาะ 

ผู้กระท�าความผิดบางคนก็ได้ ถือว่าสิทธิในการน�าคดีอาญามาฟ้องคดีระงับไป

14 มาตรา 126 ผู้ร้องทุกข์จะแก้ค�าร้องทุกข์ระยะใด หรือจะถอนค�าร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ ในคดีซึ่งมิใช่ความผิด 
ต่อส่วนตัว การถอนค�าร้องทุกข์เช่นนั้นย่อมไม่ตัดอ�านาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวน หรือพนักงานอัยการที่จะ
ฟ้องคดีนั้น
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เฉพาะผู้กระท�าความผิดที่ผู้ร้องทุกข์ถอนค�าร้องทุกข์ แต่สิทธิน�าคดีอาญามา

ฟ้องส�าหรับผู้กระท�าความผิดคนอื่นที่ไม่ได้ถอนค�าร้องทุกข์ยังไม่ระงับ

ผลของกำรถอนค�ำร้องทุกข์ 
สิทธิในการถอนค�าร้องทกุข์ในคดีความผดิอาญาแผ่นดนิ แม้ว่าผูเ้สยีหาย 

จะได้ถอนค�าร้องทกุข์แล้ว การถอนดงักล่าวไม่เป็นการตดัอ�านาจการสอบสวน 

ของพนักงานสอบสวน และไม่เป็นการตัดสิทธิที่พนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้อง

คดีต่อศาล

สิทธิในการถอนค�าร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวเป็นสิทธิเกี่ยวกับ 

ทรัพย์สิน มีผลทางกฎหมาย ดังนี้

1. ในกรณีผู้ร้องทุกข์ตำย สิทธิในการร้องทุกข์ดังกล่าวย่อมตกทอดแก่

ทายาท ทายาทหรือผู้จัดการมรดกจึงถอนค�าร้องทุกข์แทนผู้ร้องทุกข์ที่ตายไป

แล้วได้

2. เมือ่ได้ถอนค�ำร้องทกุข์แล้ว มผีลท�าให้สทิธนิ�าคดีอาญามาฟ้องระงบัไป 

ตามมาตรา 39 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา15 และมีผล 

ท�าให้ค�าขอในคดีส่วนแพ่งตกไปด้วย พนักงานอัยการไม่มีสิทธิขอให้จ�าเลยคืน 

หรือใช้ราคาแทนผู้เสียหายตามกฎหมายได้อีกต่อไป

15 มาตรา 39  สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
 (1) โดยความตายของผู้กระท�าผิด
 (2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนค�าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 (3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37
 (4) เมื่อมีค�าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
 (5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท�าผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
 (6) เมื่อคดีขาดอายุความ
 (7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ
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3. เมือ่ได้ถอนค�ำร้องทุกข์ในระหว่ำงกำรพจิำรณำคดขีองศำลไม่ว่ำใน 

ศำลชั้นใด ศาลชอบที่จะจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลจะพิจารณา 

พิพากษายกฟ้องไม่ได้ ถ้าถอนค�าร้องทกุข์ในระหว่างพจิารณาของศาลอทุธรณ์ 

หรอืศาลฎกีา ผลท�าให้ค�าพพิากษาของศาลชัน้ต้น หรอืศาลอทุธรณ์แล้วแต่กรณี 

ระงับไปในตัว ไม่มีผลบังคับอีกต่อไป แต่กรณีผู้เสียหายถอนค�าร้องทุกข์ก่อน

ฟ้องคดี สิทธิน�าคดีอาญามาฟ้องระงับไปก่อนฟ้อง ผู้เสียหายไม่มีอ�านาจฟ้อง 

ศาลต้องพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุไม่มีอ�านาจฟ้อง
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ผู้มีอ�ำนำจถอนค�ำร้องทุกข ์

ผู้ที่จะถอนค�าร้องทุกข์ได้ คือ ผู้ที่มีอ�านาจร้องทุกข์ตามท่ีกล่าวมาแล้ว 

ในหัวข้อผู้มีอ�านาจร้องทุกข์ แต่จะขอยกตัวอย่างบางกรณี ส�าหรับการถอน 

ค�าร้องทุกข์ในความผิดที่ผู้เยาว์เป็นผู้เสียหาย ผู้แทนโดยชอบธรรมมีอ�านาจ 

ถอนค�าร้องทุกข์แทนผู้เยาว์ได้ ผู ้แทนโดยชอบธรรมจะถอนค�าร้องทุกข์ 

ให้ขัดต่อความประสงค์ของผู้เยาว์ไม่ได้ ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุมากพอที่จะ 

เข้าเร่ืองราวต่างๆ และสามารถปกป้องสิทธิในทางคดีของตนเองได้ตาม 

สมควรแล้ว มิฉะนั้นการถอนค�าร้องทุกข์ที่ฝ่าฝืนความประสงค์ของผู้เยาว ์

ไม่ท�าให้สิทธิน�าคดอีาญามาฟ้องระงบั แต่ถ้าขณะผูเ้ยาว์ถอนค�าร้องทุกข์ ผูเ้ยาว์

เกิดบรรลุนิติภาวะแล้ว การถอนค�าร้องทุกข์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

กำรถอนค�ำกล่ำวโทษ
การถอนค�ากล่าวโทษ วิธีการและผลเช่นเดียวกับการถอนค�าร้องทุกข์  

เมื่อถอนค�ากล่าวโทษ พนักงานสอบสวนยังมีอ�านาจสอบสวนด�าเนินคดีแก่

ผู้กระท�าผิดต่อไปได้ การถอนค�ากล่าวโทษไม่เป็นเหตุให้สิทธิน�าคดีอาญามา

ฟ้องระงับไปเช่นกัน
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บทที่ 2

กรณีศึกษำ
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ความผิดฐานหมิ่นประมาท

นาย ก. ได้เข้าไปเยี่ยมนาง ข. ภรรยาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับ  

ในโรงพยาบาล ค. เมื่อไปถึงในห้องพักผู้ป่วยที่เป็นห้องพักรวมหญิง นาย ก.  

เห็นนาง ข. ก�าลังร้องปวดท้อง นาย ก. จึงไปตามแพทย์หญิง ง. แพทย์เวร  

แต่แพทย์หญิง ง. แจ้งว่าเดี๋ยวจะไปดู และใช้โทรศัพท์มาคุยไลน์ ไม่ยอมมาด ู

นาง ข. และไม่สนใจนาง ข. จนนาย ก. โกรธ และหยิบโทรศัพท์ของตนมา 

ถ่ายวิดีโอแพทย์หญิง ง. ที่ก�าลังเล่นไลน์ และน�าวิดีโอไปแชร์ในเฟซบุ๊ก และ 

อธบิายว่า “แพทย์ของโรงพยำบำล ค. ไม่ยอมรกัษำคนไข้ คนไข้จะตำยอยูแ่ล้ว  

แพทย์ยังเล่นไลน์ได้อย่ำงสบำยใจ นี่คือโรงฆ่ำสัตว์ชัดๆ” ท�าให้มีคนเข้ามา 

แสดงความคิดเห็น และด่าว่าด้วยค�าหยาบคายมากมาย เช่น โรงพยาบาล ค.  

เป็นโรงฆ่าสัตว์ โรงพยาบาล ค. ท�าให้คนไข้ตายบ่อย แต่ความจริงแล้วการที ่

แพทย์หญิง ง. ใช้โทรศัพท์คุยไลน์กับอาจารย์เพื่อปรึกษาเก่ียวกับการรักษา 

นาง ข. เท่านั้น ไม่ได้คุยเล่นโดยไม่สนใจคนไข้ กรณีดังกล่าวเป็นการใส่ความ 

โรงพยาบาล ค. ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะท�าให้โรงพยาบาล ค.  

เสยีชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่ หรอืถกูเกลยีดชงั นาย ก. จงึท�าความผดิฐานหมิน่ประมาท  

ตาม ป.อ. มาตรา 326
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ญาติผู ้ป่วยรายหนึ่ง มายืนชี้หน้าด่าเจ้าหน้าท่ีพยาบาล โดยใช้ค�า 

สรรพนามว่า “อี” กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลคนดังกล่าวบริการผู้ป่วยไม่ดี  

โยนออกซิเจนแมสใส่หน้าผู้ป่วย แล้วบอกให้ใส่เอง ทั้งๆ ที่ไม่เป็นความจริง  

โดยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลมีพยานบุคคลและสามารถยืนยันได้ แต่ญาติผู้ป่วย

ดงักล่าวไม่ฟัง เขยีนใบร้องเรยีนถึงผูอ้�านวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีพยาบาล

ดังกล่าวสามารถแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทตาม ป.อ. มาตรา 326

การทีน่ายชพีโฆษณาข้อความในหนังสอืพมิพ์ซึง่นายชีพเป็นบรรณาธกิาร  

มีใจความว่าเทศบาลเมือง ร. จะขายที่ดิน (ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพยาบาล ร.) ให้แก ่

โรงพยาบาล ร. ถ้าทางโรงพยาบาลไม่ซือ้และไม่คนืทีด่นิและอาคารให้เทศบาล  

เทศบาลดังกล่าวจะฟ้องขับไล่โรงพยาบาล และยึดท่ีดินพร้อมด้วยอาคารมา 

ด�าเนินการเอง ซึ่งข้อความที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลนั้น  

ตรงกับข้อความที่นายชีพโฆษณา นายชีพมิได้โฆษณาข้อความอันเป็นเท็จ  

การกระท�าของจ�าเลยเป็นการโฆษณาข้อความเรือ่งการด�าเนนิการอนัเปิดเผย

ในการประชุมโดยสุจริต และด้วยความเป็นธรรม เข้าข้อยกเว้นตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 329 จ�าเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย 

การโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ประกอบมาตรา 328 

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2976/2522)

นายศรกล่าวถึงการกระท�าของแพทย์ในโรงพยาบาลว่าล่วงเกินภรรยา

ของตน แต่ไม่ได้เจาะจงถงึแพทย์คนใดในโรงพยาบาลและไม่ได้หมายถงึแพทย์

ทุกคนในโรงพยาบาล แพทย์คนใดคนหนึ่งจะถือว่าตนเสียหายและร้องทุกข์ 

ไม่ได้ การกระท�าของนายศรไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1325/2498)

กล่าวถ้อยค�าว่านายแพทย์ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล ด้วยความน้อยใจ  

และมีอารมณ์โกรธ เนื่องจากถูกนายแพทย์ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล พูดเป็น 

ท�านองไล่ อนัเป็นการไม่สมควร เพราะเป็นการขาดคารวะ แต่กย็งัไม่ถงึกับเป็น 

การดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 106/2506)
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การเข้าไปท�าร้ายบุคคลอื่นหรือทะเลาะวิวาทกันในโรงพยาบาลซึ่งมี 

ทรพัย์สินของโรงพยาบาลทีต้่องใช้ในการให้บรกิารประชาชน ย่อมทีจ่ะเลง็เหน็ 

ได้ว่าอาจมีทรัพย์สินของโรงพยาบาลได้รับความเสียหาย เช่น รถเข็นผู้ป่วย  

เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ เครื่องปั้มหัวใจ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ที่ใช ้

เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปทะเลาะวิวาทนั้น  

อันเป็นความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ตาม 

ป.อ. มาตรา 360  

นายสองเข้ารกัษาอาการบาดเจบ็ในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ได้ตะโกนถาม 

ว่า “คนเจ็บนะ ไม่มีคนเข็นเลย น้ิวผมขำด มีใครท�ำแผลให้ผมไหมครับ”  

และเกิดอาการไม่พอใจเจ้าหน้าที่พยาบาล แล้วได้เดินไปชกกระจกประต ู

ห้องฉุกเฉินแตกเสียหาย จากนั้นได้ขึ้นรถยนต์ออกไปแล้วหลบหนีออกไปจาก

โรงพยาบาล จึงมีความผิดฐานท�าให้เสียทรัพย์ ตาม ป.อ. มาตรา 358

นาย ก. ได้เข้าไปในโรงพยาบาล ข. เพือ่เยีย่มญาตขิองตน แต่ปรากฏว่าญาต ิ

ของตนได้เสยีชวีติลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ทางโรงพยาบาล ข. และแพทย์ทีร่กัษา

ไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ แก่ทางญาติของผู้ตาย ท�าให้ทางญาติของผู้ตาย 

ไม่พอใจ และนาย ก. ได้ไปขอคดัถ่ายส�าเนาเวชระเบยีนของผูต้ายเพือ่จะน�าไป 

ให้แพทย์ทีโ่รงพยาบาลอืน่ตรวจสอบ แต่ทางโรงพยาบาล ข. ไม่อนญุาตเนือ่งจาก 

นาย ก. ไม่ได้เป็นทายาทของผู้ตายที่จะสามารถคัดถ่ายส�าเนาเวชระเบียนได้  

ดังนั้น นาย ก. และญาติๆ จึงออกอุบายเพื่อจะไปขโมยเวชระเบียนในห้องเก็บ 

เวชระเบียน และได้วางแผนกันเข้าไปในห้องเก็บเวชระเบียน เมื่อพยาบาล 

เปลี่ยนเวรกัน จึงแอบเข้าไปในห้องเก็บเวชระเบียนของผู้ตายออกมา กรณ ี

ดังกล่าว เวชระเบียนของผู้ตายเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาล ข. แม้ข้อมูลจะ 

เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตายก็ตาม และห้องเก็บเวชระเบียนเป็นห้องหวงห้าม 

ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป ดังน้ัน นาย ก. จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ใน 

สถานที่ราชการ ตาม ป.อ. มาตรา 335 (8) 
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นาย เอ ไปโรงพยาบาล บ ีเพือ่เยีย่มญาติทีป่่วยรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาล  

เมื่อเยี่ยมญาติเสร็จแล้วประมาณ 19.00 นาฬิกา นาย เอ ก�าลังจะเดินทาง 

กลับออกจากโรงพยาบาล หันไปเห็นตู้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งตั้งอยู ่

หน้าห้องพักผู้ป่วย ซึง่ในตู้รบับรจิาคดังกล่าวมีเงนิจ�านวนมาก จงึท�าให้ นาย เอ  

อยากได้เงินในตู้รับบริจาคจึงรีบหยิบตู้รับบริจาคแล้ววิ่งออกจากโรงพยาบาล 

ไปโดยเร็วกรณีดังกล่าว นาย เอ มีความผิดฐานลักทรัพย์ ตาม ป.อ. มาตรา 

335 (1)

นายขาว ป่วยเป็นโรคผมร่วงจึงต้องการวิกผมแต่ไม่มีเงินซื้อ จึงเข้าไปใน 

โรงพยาบาลแดง ท�าทีว่าจะไปหาหมอแล้วไปเดินหาห้องเก็บรักษาสิ่งของ 

ที่มีผู ้บริจาค เช่น โลหิต วิกผม ดวงตา เมื่อไปถึงห้องเก็บรักษา ท่ีทาง 

โรงพยาบาลเก็บรักษาวิกผมไว้ส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง นายขาวจึงแอบเอา 

วิกผมแล้ววิ่งออกจากโรงพยาบาลโดยเร็ว กรณีดังกล่าว วิกผมเป็นส่วนของ 

ร่างกายที่หลุดออกมาและมีผู้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลแดง โรงพยาบาลแดง 

จงึเป็นเจ้าของทรัพย์น้ัน นายขาว มคีวามผดิฐานลกัทรพัย์ ตาม ป.อ. มาตรา 334
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นางสาวไก่ มีหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  

เม่ือคนไข้นอกไปพบแพทย์ผู ้ตรวจ แพทย์จะออกใบสั่งตรวจและใบสั่งยา 

ให้คนไข้น�าไปยื่นที่แผนกการเงินเพื่อช�าระเงินค่าตรวจรักษาและค่ายา เงินท่ี 

คนไข้นอกจ่ายให้โรงพยาบาลย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาล การที ่

นางสาวไก่ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าทีก่ารเงนิของโรงพยาบาลเอาเงนินัน้ไปเป็นประโยชน์ 

ส่วนตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการกระท�าความผิดในทางอาญาต่อ 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลย่อมเป็นผูเ้สยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 

ความอาญา มาตรา 2 (4) การที่นางสาวไก่ซึ่งมีหน้าที่รับเงินค่ารักษาพยาบาล 

จากคนไข้แทนโรงพยาบาลแล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าทีเ่กบ็รักษาเงนิของโรงพยาบาล 

ในแต่ละวัน เป็นเพียงการยึดถือเงินของโรงพยาบาลไว้ชั่วระยะเวลาท�าการ 

เท่าน้ัน โรงพยาบาลหาได้มอบเงินให้อยู่ในความครอบครองของนางสาวไก่  

เมือ่นางสาวไก่เอาเงินไปเป็นของตนโดยไม่มสีทิธอินัเป็นการทจุรติ นางสาวไก่ 

จงึมคีวามผิดฐานลกัทรพัย์นายจ้าง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11)  

และการที่นางสาวไก่ลักทรัพย์ของผู้เสียหายในวันเวลาที่ต่างกัน นางสาวไก ่

ย่อมกระท�าไปในแต่ละครัง้โดยอาศัยเจตนาในการกระท�าความผดิคนละเจตนา 

แยกต่างหากจากกนัตามโอกาสทีม่ใีห้กระท�า การกระท�าของนางสาวไก่จึงเป็น

ความผิดหลายกรรมต่างกัน (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12793/2553)

การเขียนใบเบิกพัสดุอันเป็นเท็จ แต่ยังไม่ได้เข้ายึดถือครอบครองเอา 

พสัดทุีเ่บกิไป พสัดยุงัคงอยูใ่นความครอบครองของส่วนราชการ การเขียนใบเบิก 

อันเป็นเท็จเป็นการลงมือกระท�าความผิดแต่กระท�าไปไม่ตลอด จึงเป็น 

การกระท�าความผิดฐานพยายามลักทรัพย์นายจ้าง (ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

2480/2535)

การที่นาย จ. เอายาและเครื่องเวชภัณฑ์ใส่ไว้ในถุงพลาสติก ซึ่งไม่ว่าจะ 

เป็นการไปเอาจากห้องคลังยาโดยตรงหรือในช่วงที่นาย จ. เอาไปวางบนช้ัน 

ด้านหลังเคาน์เตอร์เภสัชกร ย่อมถือได้ว่านาย จ. เคล่ือนย้ายทรัพย์จากท่ีต้ัง 

ตามปกติและเข้าถือเอาทรัพย์นั้นแล้ว ทั้งนาย จ. ยังถือถุงพลาสติกออกไป 

แม้จะยงัไม่พ้นจากห้องจ่ายยาเพราะมีผูพ้บเหน็เสยีก่อนท�าให้นาย จ. เอาทรพัย์ 
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ไปไม่ได้ ก็ถือว่าความผิดฐานลักทรัพย์ส�าเร็จแล้วหาใช่เป็นเพียงพยายาม 

ลักทรพัย์ไม่นอกจากนีน้าย จ. เป็นลกูจ้างประจ�าและท�างานอยูใ่นโรงพยาบาล 

ที่เกิดเหตุ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยในเป็นสถานที่ท�างานของนาย จ. และเหตุเกิด 

ในช่วงเวลาที่นาย จ. ท�างาน จึงมิใช่เป็นเรื่องที่นาย จ. เข้าไปโดยไม่ได้รับ

อนุญาตแล้วจึงลักทรัพย์ในสถานที่ดังกล่าว การกระท�าของนาย จ. ย่อมเป็น

ความผิดฐานลักทรัพย์ธรรมดา มิใช่ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 9559/2552)

นาย จ. เป็นพนกังานช่วยงานพยาบาลซ่ึงท�างานในโรงพยาบาลท่ีเกดิเหตุ  

ห้องน�า้ทีเ่กิดเหตุเป็นสถานทีท่ีน่าย จ. ต้องเข้าไปท�างานตามหน้าท่ี และเหตคุดนีี้ 

เกิดในช่วงเวลาท่ีนาย จ. ท�างาน กรณีจึงมิใช่เรื่องท่ีนาย จ. เข้าไปโดยไม่ได ้

รับอนุญาตแล้วลักทรัพย์ในสถานที่ดังกล่าว การกระท�าของนาย จ. ย่อมเป็น 

ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 มิใช่ลักทรัพย์

ในสถานที่ราชการ (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 483/2557)

สถานที่จอดรถของโรงพยาบาลเป็นเพียงสถานท่ีซ่ึงทางราชการจัดไว้ 

ส�าหรับเป็นที่จอดรถของบรรดาผู้มาติดต่อราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ 

โรงพยาบาลเท่าน้ัน มิใช่สถานท่ีซึ่งใช้ส�าหรับปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี 

ในโรงพยาบาลโดยตรง การที่นาย จ. ลักรถจักรยานยนต์ของนาย ส. ไปจาก 

บรเิวณสถานทีจ่อดรถดงักล่าว จงึไม่ใช่การลกัทรพัย์ในสถานทีร่าชการอนัเป็น 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (8) วรรคแรก (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 5152/2548)
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ความผิดฐานบุกรุก

วัยรุ่นบุกเข้าไปในโรงพยาบาลท�าร้ายคู่อริ กฎหมายไม่ได้บัญญัติเรื่อง

การบุกรุกสถานที่ราชการไว้เป็นพิเศษ กล่าวคือ จะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อ

สถานที่ราชการที่บุกรุกนั้นมีลักษณะของเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์

หรือส�านักงานโรงพยาบาลของรัฐซึ่งเป็นสถานพยาบาล ถือได้ว่าเป็นสถานท่ี

ราชการที่มีลักษณะของส�านักงาน แต่ขณะที่เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยอยู่นั้น

จะมสีภาพเป็นสาธารณะสถานทีป่ระชาชนมคีวามชอบธรรมทีจ่ะเข้าไปได้ แต่

การทีบ่คุคลใดได้เข้าไปววิาทท�าร้ายคู่อรซิึง่เข้ารบัการรกัษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาล

นั้น และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน 

โรงพยาบาลได้เชิญให้ออกไป แต่กลุ่มบุคคลนั้นไม่ยอมออกไป ถือได้ว่าเป็น

ความผิดฐานบุกรุก และเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางคืน มีผู้ร่วมกระท�าความผิด 

ต้ังแต่สองคนขึ้นไปและมีการใช้ก�าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลัง

ประทุษร้าย จึงต้องระวางโทษหนักขึ้นตาม ป.อ.มาตรา 364 และ มาตรา 365

โจทก์มีโจทก์ร่วมเบิกความเป็นพยานว่าจ�าเลยยืนขวางประตูซึ่งมีอยู ่

ประตูเดียวแล้วพูดดังๆ ว่า ไม่ให้ครูเข้าประชุม ครูที่จะมาประชุมมีอยู่ 12 คน  

ทุกคนมาพร้อมแต่เข้าประชุมไม่ได้เพราะจ�าเลยยืนขวางประตู นางสาว ก  

พยานโจทก์ซ่ึงเป็นน้องสาวโจทก์ร่วมเบกิความว่า ก่อนประชุมพยานทราบจาก 

นาง ข ว่า จ�าเลยเดินตามห้องเรียนบอกครูว่าไม่ต้องประชุมในวันนี้ เมื่อพยาน 

กลับจากท�าหนังสือนัดประชุมครูไปให้ครูที่จะเข้าประชุมรับทราบตามท่ี 

โจทก์ร่วมใช้ให้ไปมาถึงหน้าห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เห็นจ�าเลย 

ออกจากห้องช้ันประถมปีที ่6 ซึง่มอียูป่ระตูเดียว ได้ยินโจทก์ร่วมพดูกบัจ�าเลยว่า  

“เดี๋ยวจะไปหำสำรวัตร ถ้ำคุณเป็นลูกผู้ชำย คุณต้องยอมรับ” ต่อจากนั้น 

โจทก์ร่วมก็เดินลงบันไดไปสถานีต�ารวจนครบาลบางเขน นาง ค พยานโจทก ์

เบกิความว่า ในวนัเกดิเหตุเวลา 12.00 นาฬิกา ได้รับทราบค�าสัง่ของโจทก์ร่วมให้ 

ประชุมครใูนวันนัน้เวลา 13.45 นาฬิกา คร้ันถงึเวลาพักมคีรูประมาณ 10 กว่าคน 

ขึ้นไปยืนอยู ่ที่หน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเป็นห้องท่ีจะประชุม  
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เมื่อพยานจะเดินเข้าห้องดังกล่าวเห็นโจทก์ร่วมยืนพูดกับจ�าเลยอยู่หน้าห้อง 

จ�าเลยพูดว่า “คุณครูใหญ่ได้รับอนุญำตจำกพ่อผมหรือยังท่ีจะประชุมคร ู

วนัน้ี” โจทก์ร่วมพดูว่า “ขดัขวำงไม่ให้ประชมุใช่ไหม ต้องยอมรบัว่ำได้ขดัขวำง  

เดี๋ยวจะไปตำมต�ำรวจมำ” จากนั้นโจทก์ร่วมเดินลงบันไดไป ในวันนั้นไม่ม ี

การประชุมตามพฤติการณ์ต่างๆ ของจ�าเลย มีพยานโจทก์เบิกความมาน้ี 

เหน็ว่าจ�าเลยได้ขดัขวางมใิห้โจทก์ร่วมด�าเนนิการประชุมคร ูจ�าเลยกล่าวอ้างว่า 

จ�าเลยเข้าไปในโรงเรียนและเพียงแต่พูดห้ามโจทก์ร่วมไม่ให้ประชุมครูเพื่อ 

ช่วยเหลือบิดาดูแลกิจการของโรงเรียนน้ันไม่มีน�้าหนักและเหตุผลรับฟังได้  

เพราะจ�าเลยเองก็เบิกความรับว่าโจทก์ร่วมได้พูดกับจ�าเลยว่า “คุณเป็น 

ลูกผู้ชำยจริงไหม ถ้ำเป็นลูกผู้ชำยจริงต้องยอมรับ” ซึ่งมีลักษณะเป็นค�าพูด 

ที่ต่อว่าต่อขานจ�าเลยที่ขัดขวางการประชุมครูของโจทก์ร่วม หากจ�าเลยพูด 

ห้ามเฉยๆ ไม่ให้โจทก์ร่วมประชมุครกูไ็ม่มเีหตทุีโ่จทก์ร่วมจะใช้ค�าพดูกบัจ�าเลย 
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ในลกัษณะเช่นน้ัน เมือ่ข้อเทจ็จรงิฟังได้ว่าจ�าเลยเข้าขดัขวางการประชมุครขูอง 

โจทก์ร่วมโดยที่จ�าเลยไม่มีหน้าที่อันใดในโรงเรียนและปรากฏข้อเท็จจริงจาก 

ข้อน�าสืบของโจทก์และจ�าเลยฟังได้ว่าโจทก์ร่วมยังครอบครองโรงเรียน

โดยสิทธิการเช่าจากบิดาจ�าเลย และโจทก์ร่วมก็ยังเป็นครูใหญ่โรงเรียนอยู่  

จึงถือได ้ว ่าการกระท�าของจ�าเลยดังกล ่าวข ้างต ้นเป ็นการรบกวน 

การครอบครองโรงเรียน อ ซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์ร่วมครอบครอง 

โดยปกติสุข จ�าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362  

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2566/2525)

เมื่อที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ ์

ตามพระราชบญัญัตทิีร่าชพสัด ุพ.ศ.2518 มาตรา 4 และมาตรา 5 จงึเป็นเพยีง 

ทรัพย์สินของแผ่นดิน มิใช่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมาย 

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (2) (3) ท่ีประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช ้

ประโยชน์ได้ ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาล น. ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์  

กระทรวงการคลัง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินพิพาท มีหนังสือแจ้งให้จ�าเลยออกจาก 

ทีด่นิ นาย จ. ได้รับหนงัสอืดังกล่าวแล้วไม่ยอมออกจากทีด่นิพพิาท การกระท�า 

ของนาย จ. จึงเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในความ 

ดแูลของโรงพยาบาล น. โดยปกติสขุ เป็นความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 365 (3) ประกอบมาตรา 362 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7742/2548)
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ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย

ชายคนหนึ่งเป็นญาติผู ้ป่วยหญิง ที่เข้ามารักษาภายในห้องฉุกเฉิน 

ด้วยอาการชักเกร็งแต่ยังมีสติอยู่และไม่ได้อยู่ภาวะวิกฤต โดยชายคนดังกล่าว 

เป็นผู้ขับรถน�าผู้ป่วยมารักษา โดยเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ญาติผู้ป่วยหนึ่งคน 

เข้าไปพร้อมกับผู้ป่วยแล้ว แต่ชายคนดังกล่าวพยายามขอให้ญาติเข้าไปเพิ่ม  

แต่เจา้หน้าที่พยาบาลไม่อนญุาต เพราะภายในห้องฉุกเฉนิมผีู้ป่วยจ�านวนมาก  

รวมถงึผู้ป่วยทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤต ท�าให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจ ด่าทอเจ้าหน้าที่ 

พยาบาลด้วยถ้อยค�ารุนแรง และท�าร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าเจ้าหน้าท่ี 

พยาบาล และยังเข้าไปภายในห้องฉุกเฉินพยายามใช้เก้าอี้ฟาดเจ้าหน้าที่ซ�้า 

แต่ญาติเข้ามาห้ามได้ทัน เจ้าหน้าที่พยาบาลดังกล่าวสามารถเข้าแจ้งความ

ด�าเนินคดีกับชายคนดังกล่าวฐานท�าร้ายร่างกาย ตาม ป.อ. มาตรา 295

โจทก์ฟ้องว่าจ�าเลยใช้มดีแทงนาย ก ในขณะตรวจเวรยามโรงเรยีนช่างไม้

ตามหน้าท่ีราชการของครูใหญ่ตายโดยเจตนา ขอให้ลงโทษตามกฎหมาย 

ลักษณะอาญา มาตรา 249, 250 ฯลฯ จ�าเลยภาคเสธว่า ได้กระท�าโดย 

บันดาลโทสะ และต่อสู้ว่าผู ้ตายมิได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ทั้งไม่ได้กระท�า 

โดยพยายามด้วยความพยาบาทมาดหมายศาลชั้นต้นเชื่อว่า ความจริงเป็น 

ดังพยานหลักฐานโจทก์ พิพากษาว่าจ�าเลยฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติตาม 

หน้าทีต่ามมาตรา 250 (2) วางโทษประหารชวิีต จ�าเลยภาคเสธลดโทษให้ 1 ใน 3  

คงจ�าคุกไว้ตลอดชีวิต ฯลฯ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จ�าเลยฎีกา ศาลฎีกา 

เหน็ว่าผูต้ายเป็นครใูหญ่โรงเรยีนช่างไม้ของรฐับาลมหีน้าทีต่รวจตราระมดัระวงั 

สถานท่ีราชการตลอดทั้งสิ่งของทั้งหลายที่ใช้ราชการในส่วนนั้น จ�าเลยแทง 

ผู้ตายในขณะผูต้ายกระท�าการตรวจตราโรงงานและสิง่ของเครือ่งใช้ตามหน้าที่  

จึงมีความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250 (2) พิพากษายืน  

ให้ยกฎีกาจ�าเลย (ผู้ตายเป็นครูใหญ่โรงเรียนช่างไม้รัฐบาล มีหน้าที่ตรวจตรา  

ระวังสถานที่ราชการตลอดทั้งสิ่งของทั้งหลายในส่วนนั้นจ�าเลยแทงผู้ตาย 

ในขณะผูต้ายตรวจโรงงาน (ในเวลากลางคืน) ตามหน้าท่ีจงึผดิตาม ป.อ. มาตรา 

289 (2)) (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 389/2498)
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แม้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 75 จะก�าหนดให้ผู้ขับขี ่

รถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิใช้สัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณ

ไซเรน หยุดรถหรือจอกรถในที่ห้ามจอด ขับรถเกินอัตราความเร็วท่ีก�าหนด 

ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใดๆ ที่ให้รถหยุด แต่ผู้ขับขี่

รถฉุกเฉินก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่อยู่ และต้องลดความเร็ว 

ตามสมควรในขณะผ่านสัญญาณจราจรที่ให้รถหยุด เนื่องจากแม้กฎหมาย 

พระราชบัญญัติทางบกจะยกเว้นให้รถฉุกเฉินไม่ต้องหยุดตามสัญญาณ  

แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ขับขี่รถฉุกเฉินอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบกและประมวลกฎหมายอาญาอยู่
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คดน้ีี จ�าเลยที ่1 และที ่2 น�าสบืว่า ระหว่างจ�าเลยที ่1 ขบัรถตูค้นัเกดิเหต ุ

น�า จ. จากโรงพยาบาล ก ไปส่งโรงพยาบาล ข จ�าเลยท่ี 1 เปิดสญัญาณไฟวบัวาบ  

ไซเรน และไฟกะพริบตลอดทาง โจทก์ไม่น�าสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว  

เพียงแต่อ้างว่าโจทก์ได้รับสัญญาณไฟจราจรสีเขียว จึงขับรถเข้าไปในสี่แยก 

ที่เกิดเหตุ กรณีจึงเชื่อว่า ขณะที่จ�าเลยที่ 1 ขับรถตู้มาถึงสี่แยกที่เกิดเหตุ 

ได้ใช้สัญญาณไฟวับวาบ ไซเรน และเปิดไฟกะพริบ ซึ่งสัญญาณดังกล่าวอยู่ใน 

วิสัยท่ีโจทก์จะรับรู้และเข้าใจได้ว่าเป็นรถฉุกเฉิน และผู้ท่ีขับรถฉุกเฉินจะต้อง 

ขับรถด้วยความเร่งรีบ ทั้งโจทก์เองก็อ้างว่าเพิ่งออกจากบ้านซึ่งอยู่ห่างจาก 

ที่เกิดเหตุประมาณ 100 เมตร ก�าลังจะไปสนามกีฬาซ่ึงอยู ่ห่างออกไป  

1 กิโลเมตร ก็ควรที่จะชะลอความเร็วรถลงเพื่อเปิดโอกาสให้รถที่มีเหตุจ�าเป็น 

ฉุกเฉินผ่านไปก่อน การที่โจทก์ไม่ชะลอความเร็วรถลงหรือหยุดรถจนเป็นเหต ุ

ให้เฉีย่วชนกบัรถยนต์ตูค้นัเกดิเหตทุีเ่ป็นรถฉกุเฉนิ ซึง่ลกัษณะการชนตามภาพ 

เป็นลกัษณะทีร่ถยนต์ของโจทก์พุง่เข้าชนรถตู้ แสดงให้เหน็ว่าโจทก์มส่ีวนขับรถ 

ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเช่นกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

จึงเกิดจากโจทก์เป็นผู้ก่อด้วยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจ�าเลยที่ 1 (ค�าพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 7941/2556)
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ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

บัตรประจ�าตัวประชาชนเป็นเอกสารส�าคัญของทางราชการท่ีออกให้ 

โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตนของบุคคล  

การที่จ�าเลยที่ 1 แจ้งความเท็จว่าตนชื่อ ป. และบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ของตนสูญหายไป เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานหลงเชื่อจดข้อความอันเป็นเท็จ 

ดงักล่าวลงในเอกสารราชการและจ�าเลยที ่2 รับรองต่อเจ้าพนกังานว่าจ�าเลยท่ี 1  

คอื ป. และบตัรประจ�าตวัประชาชนของจ�าเลยที ่1 สญูหายจรงิ พร้อมท้ังลงลายมอื

ชือ่ในช่องผูร้บัรอง และจ�าเลยทัง้สองยงัร่วมกนัใช้เอกสารราชการปลอมทีจ่�าเลย

ทัง้สองร่วมกนัท�าปลอมขึน้แสดงต่อเจ้าพนกังานเพือ่ขอมบีตัรใหม่ อนัเป็นเหตุ

ให้เจ้าพนักงานออกบัตรประจ�าตัวประชาชนฉบับใหม่ให้แก่จ�าเลยที่ 1 นั้น  

นับว่าก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ และอาจสร้าง

ความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริตทั่วไปที่จ�าเลยที่ 1 อาจน�าบัตรประจ�าตัว 

ประชาชนฉบับใหม่ไปใช้แอบอ้างอีกด้วย จ�าเลยทั้งสองมีความผิดตาม 

พระราชบัญญัติบัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 (1) ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 137, 264 วรรคแรก, 265, 267 และ 268 (ค�าพพิากษา

ศาลฎีกาที่ 1001/2545)

ใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงินท่ีแสดงว่าได้จ่ายเงนิไปจรงิกรณไีม่สามารถ 

ออกใบเสร็จรับเงินได้ เป็นเอกสารใช้ประกอบการเดินทางไปราชการ เพื่อใช ้

เบิกเงินจากส่วนราชการ เป็นหลักฐานการก่อและระงับสิทธิในเงินค่าใช้จ่าย 

ในการเดนิทางไปราชการ ซึง่พนกังานได้ท�าขึน้และรบัรองในหน้าที ่การจดัท�า 

เอกสารดังกล่าวไม่ตรงกับความจริง จึงเป็นการปลอมเอกสารสิทธิอันเป็น

เอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266 (1) (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1772/2539)

นายชนะใช้ใบรับรองแพทย์ที่ไม่มีชื่อผู้รับการตรวจจากแพทย์ซ่ึงเป็น 

เอกสารราชการปลอมแสดงต่อผู้บังคับบัญชา ประกอบรายงานการชี้แจง 

ทีน่ายชนะขาดราชการ 3 วัน เพ่ือให้พ้นความผดิทางวนัิย การใช้ใบรบัรองแพทย์
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ปลอมดงักล่าวจึงน่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูบ้งัคับบญัชาทีต้่องบนัทกึรายงาน 

ผลการชี้แจงของนายชนะเสนอขึ้นไปตามล�าดับชั้น จึงเป็นความผิดฐานใช้

เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 (ค�าพพิากษา

ศาลฎีกาที่ 2275/2533)

นางเก๋ลงช่ือและเวลามาปฏิบัติราชการในสมุดบัญชีลงนามการมา 

ปฏิบัติงานของข้าราชการโรงพยาบาลแต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาล  

การท่ีเจ้าหน้าที่การเงินเขียนข้อความต่อท้ายการลงนามของนางเก๋ว่า  

“ให้มันยุติธรรมหน่อย” และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ 

งานของโรงพยาบาล มอี�านาจแก้ไขให้ถกูต้องตามความจรงิ ได้ขีดฆ่าลายมอืช่ือ 

และเวลาท�างานของนางเก๋ จึงถอืว่าไม่เกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่หรอืประชาชน  

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและผูอ้�านวยการโรงพยาบาลไม่มคีวามผดิฐานปลอมเอกสาร 

ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 

3944-3945/2526)
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ความผิดต่อเจ้าพนักงาน

การที่จ�าเลยพูดขู่เข็ญจะฆ่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้หากไม่

ปล่อยไม้ที่ยึด เป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอัน

มชิอบด้วยหน้าทีห่รือให้ละเว้นการปฏบิติัการตามหน้าที ่เป็นการลงมอืกระท�า

ความผิดครบองค์ประกอบความผิดแล้วแต่การกระท�าน้ันไม่บรรลุผล เพราะ 

ผู้เสียหายไม่เกรงกลัว ไม่ยินยอมปล่อยไม้ท่ียึด ผู้เสียหายจึงไม่ได้ปฏิบัติการ

อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ ที่จ�าเลยข่มขืนใจ  

จ�าเลยจึงมีความผิดข้ันพยายามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139 

ประกอบมาตรา 80 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2989/2537)
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นาย จ. ร้องทกุข์ต่อพนกังานสอบสวนว่า จ�าเลยบกุรกุทีด่นิ น.ส.3 พนกังาน 

สอบสวนจึงมีหนังสือถึงนายอ�าเภอขอให้สั่งพนักงานที่ ดินไปร ่วมท�า 

การรงัวดัสอบเขต นายอ�าเภอได้สัง่ให้ผูเ้สยีหายซึง่เป็นเสมยีนท่ีดนิอ�าเภอไปร่วม 

รังวัดสอบเขตกับพนักงานสอบสวน จ�าเลยไม่ยอมให้ท�าการรังวัด และกล่าว 

ดูหมิ่นผู้เสียหายว่า “พนักงำนที่ดินหมำๆ ชอบกินแต่เบี้ย (ชอบกินสินบน)”  

ดังน้ี จ�าเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซ่ึงกระท�าการตามหน้าท่ี  

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 แล้ว (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 

2246/2515)

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีถือเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ 

การเมือง พ.ศ. 2535 ได้จูงใจและข่มขืนใจให้สาธารณสุขจังหวัดซ้ือยาและ 

เวชภัณฑ์จากบริษทัแห่งหนึง่แพงกว่าราคาปกติ หรอืมฉิะนัน้กข็อเงินสวสัดกิาร  

15 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณที่ได้รับ การกระท�าของท่ีปรึกษารัฐมนตร ี

จึงเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ 

หรือจงูใจเพือ่ให้บคุคลใดมอบให้หรอืหามาให้ซึง่ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 

แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ อม. 1/2545)

นาย จ. รบัราชการในต�าแหน่งสาธารณสขุอ�าเภอเมอืง ก. เป็นเจ้าพนกังาน 

ตามกฎหมายมีหน้าที่รักษาเงินตามหน้าที่เมื่อนาย จ. ถอนเงินดังกล่าวมาแล้ว 

เบียดบังเอาเป็นของนาย จ. เสียโดยทุจริต แม้จะเป็นเงินของสถานีอนามัย 

อ�าเภอเมือง ก. ไม่ใช่เงินของส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมือง ก. ที่นาย จ.  

เป็นเจ้าพนักงานอยู่และเป็นเงินบ�ารุงนอกงบประมาณจ�าเลยก็มีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7797/2538)

นาย จ. เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแลครอบครองรักษาไว้โดยปลอดภัย 

ซึ่งเอกสารราชการ และเอกสารสิทธิทั้งปวง นาย จ. ได้ลักลอบเอาเอกสาร 
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ซึ่งจ�าเลยมีหน้าที่ดูแลรักษาออกจากตู้เก็บเอกสารไปบางฉบับ แล้วน�าไปให้ 

นาย ส. ตรวจดูนอกสถานที่ราชการ และนาย จ.ได้ปลอมเอกสารนั้น เช่นนี้ 

เห็นได้ว่าการกระท�าของนาย จ. เป็นการกระท�าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผู้หนึ่งผู้ใดรวมท้ังแก่ทางราชการด้วยแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ

และโดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ด้วย 

(นอกจากจะผิดตาม ป.อ. มาตรา 158 และมาตรา 266 แล้ว) (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 345/2522)

ขณะเกิดเหตุ นาย จ. ได้รับค�าสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการ 

ตรวจรับการจ้างเหมาต่อเติมอาคาร 1 หลงั และปรบัปรงุต่อเตมิบ้านพกั 1 หลงั  

นาย ส. เป็นผู้เสนอราคาต�า่สดุและได้รบัจ้างเหมาดงักล่าวก่อนมกีารท�าสญัญา 

จ้างนาย จ. ขอยมืเงนินาย ส. จ�านวน 5,000 บาท และในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2530  

นาย ส. ได้จ่ายเงินให้แก่นาย จ. อกีจ�านวน 15,000 บาท การท่ีนาย จ. ทราบอยูแ่ล้ว 

ว่านาย ส. เป็นผู้เสนอราคาต�่าสุด ซึ่งนาย จ. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ 
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รับการจ้างอยู่ด้วยย่อมอาจท�าให้เสยีความเทีย่งธรรมได้ และการท่ีนาย ส. ยอม 

ให้นาย จ. ยืมเงินดังกล่าวก็เพราะไม่อาจปฏิเสธได้ การกระท�าของนาย จ.  

ส่อไปในทางทุจริตและเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง 

ราชการ อีกทัง้ต่อมาเมือ่มกีารออกเชค็สัง่จ่ายค่าจ้างเหมาจ�านวน 123,453 บาท  

และนาย จ. ได้น�าเช็คไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารระหว่างรอรับเงินนาย ส. ได้ตาม 

ไปที่ธนาคารและขอให้โอนเงินตามเช็คเข้าบัญชีเงินฝากของนาย ส. จากนั้น  

นาย จ. ได้ตามนาย ส. ไปที่บ้านเพื่อขอใบรับเงินจากนาย ส. โดยนาย จ. ได ้

เรียกร้องเงินจากนาย ส. อีกจ�านวน 29,000 บาท โดยหักจากเงินที่ขอยืมไป 

จ�านวน 5,000 บาท และให้นาย ส. จ่ายให้จ�านวน 24,000 บาท จึงเกิดการ 

โต้เถียงกันขึ้นในที่สุดนาย ส. ก็ยอมจ่ายเงินให้แก่นาย จ. เพียง 15,000 บาท  

พฤติการณ์ที่นาย จ. รับเงินจากนาย ส. ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่นาย ส.  

รบัจ้างเหมาต่อเติมอาคารทีน่าย จ. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรบัการจ้าง 

อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนาย จ. การที่นาย จ. เรียกร้องจากนาย ส.  

ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 157 (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2346/2540)

จ�าเลยเป็นข้าราชการต�าแหน่งหัวหน้าธุรการของโรงพยาบาลและ 

เป็นกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างตึก จ�าเลยทราบดีว่าการก่อสร้างผิด

รายการตามแบบแปลนแต่เพิกเฉยเสีย แล้วท�าบันทึกตรวจการจ้างรับรอง 

เป็นหลักฐานว่า ผู้รับจ้างท�าการก่อสร้างแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาจ้าง 

จนทางราชการได้อนุมัติจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างไปครบถ้วนซึ่งเป็นความผิด 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (ค�าพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1208/2523)
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กรณีความผิดฐานอนาจาร

การทีน่าย จ. แอบติดต้ังกล้องบนัทกึภาพไว้ทีใ่ต้โต๊ะท�างานของนางสาว ร.  

และบนัทกึภาพสรรีะร่างกายของนางสาว ร. ต้ังแต่ช่วงลิน้ป่ีจนถงึอวยัวะช่วงขา 

มองเหน็กระโปรงทีโ่จทก์ร่วมสวมใส่ ขาท่อนล่างและขาท่อนบนของนางสาว ร.  

โดยที่กล้องบันทึกภาพมีแสงไฟส�าหรับเพิ่มความสว่างเพื่อให้มองเห็นภาพ  

บริเวณใต้กระโปรงของนางสาว ร. ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การกระท�าของนาย จ.  

ส่อแสดงให้เห็นถึงความใคร่และกามารมณ์ โดยที่นางสาว ร. มิได้รู้เห็นหรือ 

ยนิยอม อนัเป็นการกระท�าทีไ่ม่สมควรในทางเพศต่อนางสาว ร. โดยนางสาว ร. 

ตกอยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถขดัขนืได้ แม้นาย จ. จะมไิด้สมัผสัต่อเน้ือตวัร่างกาย 

ของนางสาว ร. โดยตรง แต่การทีน่าย จ. ใช้กล้องบนัทกึภาพใต้กระโปรงนางสาว ร.  

ในระยะใกล้ชิด โดยนางสาว ร. ไม่รู้ตัวย่อมรับฟังได้ว่า นาย จ. ได้กระท�าโดย 

ประสงค์ต่อผลอันไม่สมควรในทางเพศต่อนางสาว ร. โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย 

ตามมาตรา 1 (6) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการใช้ก�าลังประทุษร้าย 
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อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278  

นอกจากหมายความว่า ท�าการประทุษร้ายแก่กายแล้ว ยังหมายความว่าท�า 

การประทุษร้ายแก่จิตใจด้วย ไม่ว่าจะท�าด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด  

และให้หมายความรวมถึงการกระท�าใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

อยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถขดัขนืได้ การกระท�าของนาย จ. ดงักล่าว ท�าให้นางสาว ร.  

ต้องรูส้กึสะเทอืนใจอบัอายขายหน้า จงึถือว่าเป็นการประทษุร้ายแก่จติใจของ 

นางสาว ร. แล้ว การกระท�าของนาย จ. จึงเป็นการกระท�าอนาจารนางสาว ร.  

ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278  

(ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558)

กรณีความผิดฐานฉ้อโกง

นาย ส. กบัพวก ได้หลอกลวงโรงพยาบาล บ. และผูอ้�านวยการโรงพยาบาล  

บ. ด้วยการแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็และปกปิดข้อความจรงิซึง่ควรบอกให้แจ้ง  

โดยจัดท�าใบส�าคัญความเห็นแพทย์ ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียม 
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ที่ไม่มีจ�าหน่ายในสถานพยาบาล ใบสั่งยา และใบเสร็จรับเงินแสดงการจัดซื้อ 

อวัยวะเทียมพร้อมอุปกรณ์ โดยอ้างว่าตนเองหรือภริยาหรือบิดามารดาป่วย 

หรือพิการ และได้ซื้ออวัยวะเทียมพร้อมอุปกรณ์อันเป็นความเท็จ ความจริง 

มไิด้มกีารซือ้อวยัวะเทยีมพร้อมอปุกรณ์ดงักล่าวแต่อย่างใด แล้วนาย ท. ได้น�า 

เอกสาร ไปยืน่ขอเบกิเงนิจากเจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาล บ. ท�าให้เจ้าหน้าท่ีของ 

โรงพยาบาล บ. หลงเชื่อ จ่ายเงินให้แก่นาย ท. อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกง  

การที่นาย ท. ได้ร่วมกันให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ และจัดท�าหลักฐานเพื่อเบิก 

ค่ารักษาพยาบาลส�าหรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อันเป็นเท็จให้แก่นาย ส. 

กับพวก โดยนาย ท. ได้ประโยชน์ตอบแทนเป็นเงนิส่วนแบ่งจากค่ารกัษาพยาบาล 

ส�าหรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์อันเป็นเท็จ ซึ่งนาย ส. กับพวกได้รับจาก 

โรงพยาบาล บ. และผู้อ�านวยการโรงพยาบาล บ. จึงเป็นกรณีร่วมกันกระท�า

ความผิดฐานฉ้อโกง (ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 810-813/2544)
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ภำคผนวก
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กองกฎหมาย ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 
 
 
ท่ี   /        (สวนราชการ) 

(1) 

                                                                   (วันท่ี) 

เรื่อง  การดําเนินคดีอาญา กรณี          (2)          

เรียน  ผ ูกํากับการสถานีตํารวจ        (3)  

ส่ิงท่ีสงมาดวย    1. (หลักฐานการกระทําความผิด) 
 2. หนังสือมอบอํานาจ  

  ดวย (สวนราชการ) พบ/ไดรับแจง/ตรวจสอบแลวพบวา   (4)               . 
(บรรยายการกระทําความผิด) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1. 

(สวนราชการ) ขอเรียนวาการกระทําดังกลาว ถือเปนความผิดฐาน   (5)      . 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา (6)  ในการนี้จึงมอบอํานาจให   ( 7 ) 
      . 
เปนผูมีอํานาจรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนตอไป รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
(สวนราชการ) 
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คําอธิบายแนวทางการจัดทําหนังสือถึงสถานีตํารวจ 
 (1) ใหระบุสวนราชการท่ีออกหนังสือ เลขท่ีหนังสือ วันท่ีออกหนังสือ เชนเดียวกับหนังสือ

ราชการท่ัวไป 
 (2) ใหระบุพฤติการณของการกระทําท่ีเปนความผิดท่ีเกิดข้ึนโดยยอ เชน กรณีเพจ

เฟสบุคหนังสือพิมพคิดสิครับ ใชเครื่องหมายราชการโดยไมไดรับอนุญาต 
 (3) ใหระบุช่ือสถานีตํารวจท่ีมีเขตอํานาจในการสอบสวน 
 (4) ใหระบุพฤติการณของการกระทําท่ีเปนความผิดโดยละเอียด เชน ดวยสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบเพจเฟสบุคท่ีใชช่ือวา หนังสือพิมพคิดสิครับ ใชเครื่องหมายราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแสดงวาเปนเพจเฟสบุคจัดทําโดยสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงจากการตรวจสอบในสารบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไมปรากฏวามีการขออนุญาตใชช่ือและเครื่องหมายราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจาก
เพจเฟสบุคดังกลาว และเพจเฟสบุคท่ีใชช่ือวา หนังสือพิมพคิดสิครับ ไมไดจัดทําข้ึนโดยหนวยงานท่ีอยูใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตอยางใด   ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย (1) 

 (5) ใหระบุฐานความผิดของการกระทํา เชน ความผิดฐานใชเครื่องหมายราชการโดย
ไมไดรับอนุญาต ความผิดฐานหม่ินประมาท 

 (6) ใหระบุช่ือกฎหมายและมาตราท่ีเปนความผิด เชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
251 มาตรา 252 พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 มาตรา 6 มาตรา 7 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14 

 (7) ใหระบุช่ือเจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจในการดําเนินการรองทุกขตอพนักงานสอบสวน 
ตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบอํานาจ 
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หนังสือมอบอํานาจ 

ทําท่ี      (1)       . 
วันท่ี      เดือน                พ.ศ.                
.    

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา                           (2) 
      
อายุ    ป เช้ือชาติ       สัญชาติ        อยูท่ี                                เลขท่ี        หมู         ถนน      . 
ตําบล                อําเภอ                  จังหวัด                       . 

ขอมอบอํานาจให                                   (3)               
       .                      
อายุ    ป เช้ือชาติ       สัญชาติ        อยูท่ี                                เลขท่ี        หมู         ถนน      . 
ตําบล                อําเภอ                  จังหวัด                       . 

เปนผูมีอํานาจ รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน กรณี              (4) 

 
 
 
 และดําเนินการใดๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับกรณีนี้ แทนขาพเจาไดจนเสร็จการ การใดๆ ท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบ
อํานาจฉบับนี้ ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเองท้ังส้ิน เพ่ือเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
    ลงช่ือ   (5)        ผูมอบอํานาจ 
                     (                             )  
                       
 
    ลงช่ือ   (6)        ผูรับมอบอํานาจ 
                     (                             )  
 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ือหรือลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูมอบอํานาจและผู
มอบอํานาจไดลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือตอหนาขาพเจา 

 
    ลงช่ือ   (7)        พยาน 
                     (                             )  
 
    ลงช่ือ   (8)        พยาน 
                     (                             )  
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คําอธิบายแนวทางการจัดทําหนังสือมอบอํานาจ 
(1) ใหระบุสถานท่ีจัดทําหนังสือ เชน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาล 
(2) ใหระบุช่ือผูเสียหาย เชน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายรักดี ขยันมาก                    

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยนายซ่ือสัตย สุจริต ผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(3) ใหระบุช่ือเจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ 
(4) ใหระบุอํานาจท่ีจะใหกระทําการแทน เชน รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนนทบุรี กรณีมีเพจเฟสบุคใหเครื่องหมายราชการของกระทรวงสาธารณสุข
โดยไมไดรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 มาตรา 6 มาตรา 7 
และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 252 จึงขอรองทุกขกลาวโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับโทษตอไป หรือแจงความรองทุกขตอพนักงาน
สอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กรณีมีผู
นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงไดซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปรากฏเปนภาพของผูอ่ืนท่ี
เกิดจากการสรางข้ึน ดัดแปลง โดยทําใหผูอ่ืนนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน เกลียดชัง และกรณีมีผูกระทํา
ความผิดฐานหม่ินประมาท โดยทําใหนายรักดี ขยันมาก เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือเกลียดชัง โดยการ
โฆษณาบนเว็บไซต (ใสช่ือเว็บท่ีใชในการหม่ินประมาท) ซ่ึงเปนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และประมวลกฎหมายอาญา แตเนื่องจาก
ขณะนี้ยังไมทราบวาการกระทําความผิดเกิดข้ึนในทองท่ีใด และใครเปนผูกระทําความผิด จึงขอแจงความ
รองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยมีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับ
โทษตอไป 

(5) ใหระบุช่ือผูมอบอํานาจ เชน นายรักดี ขยันมาก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือนายซ่ือสัตย สุจริต ผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(6) ใหระบุช่ือเจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ 
(7) และ (8) ใหระบุช่ือบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว 2 คน  
 
หมายเหตุ 
 1. ใหจัดทําสรุปขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิด และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของท่ี

รับรองสําเนาถูกตองทุกหนาทุกแผนแลว จํานวน 2 ชุด เพ่ือใชประกอบรองทุกข 
 2. ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ คําส่ังมอบอํานาจท่ีรับรองสําเนาถูกตองทุกหนาทุกแผนแลว ประกอบการรองทุกข 
 3. ใหจัดทําบัญชีรายช่ือพยานบุคคลท่ีเก่ียวของ พรอมท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทท่ี

สามารถติดตอไป เพ่ือใชประกอบการสอบสวน 
 4. กรณีผูเสียหายเปนบุคคลธรรมดา ใหติดอากรแสตมปจํานวน 30 บาท และขีดฆา

พรอมลงวันท่ีในหนังสือมอบอํานาจ 
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เอกสารอ่ืนๆ 
คําส่ัง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี 419/2556 เรื่อง การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทํา
สํานวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556  
 
กฎหมาย 
ประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
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และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

กองกฎหมาย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมษายน ๒๕๖๒



ค าน า 
  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ส่งเสริมเรื่องการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน โดยให้สิทธิแก่ข้าราชการพลเรือนในการลาไปศึกษา
เพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนดนอกจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก าหนดแล้ว การลาไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ยังคงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ระเบียบกระทรวงการคลัง และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้องหลายฉบับ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้ข้าราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลาไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
โดยปี ๒๕๕๖ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าคู่มือระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญารับทุน 
และสัญญาลาศึกษา ซึ่งคู่มือดังกล่าวใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรปรับปรุง
และแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือฉบับปี ๒๕๕๖ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้
รวบรวมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการรับทุน ลาไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ไว้ในฉบับเดียวกัน และจัดท า “คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ” เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เมษายน ๒๕๖๒ 
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คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

บทที่ ๑ 
การให้ทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 

 
ส่วนที ่๑ 

ความเป็นมาของการใหทุ้นตามความตอ้งการของกระทรวงสาธารณสุข  
  กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้บริการด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะ
ในด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาล ซึ่งในอดีตกระทรวงสาธารณสุขประสบปัญหาขาดแคลน
แพทย์และพยาบาล จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือจัดท าโครงการผลิตแพทย์และพยาบาล โดยเป็นการให้ทุน
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 3 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน และโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษา
พยาบาล ดังนั้น จึงขออธิบายความเป็นมาแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้   
๑. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพื่อชาวชนบท 
 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขยังคงประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะส่วนภูมิภาคยังมีความขาดแคลนมากกว่าในกรุงเทพมหานครอย่างมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ชนบท
ห่างไกลยังมีความต้องการแพทย์ โดยในประเทศไทยปี ๒๕๔๔ จะต้องมีแพทย์ ๒๕,๖๐๐ คน จึงจะเพียงพอกับ
ความต้องการ แต่ก าลังผลิตแพทย์ที่ด าเนินการอยู่ในขณะนั้นที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถผลิตได้
เพียงปีละ ๘๘๐ คน ซึ่งถ้าผลิตแพทย์เพ่ิมร้อยละ ๕๐ จากอัตราการผลิตปัจจุบันในปี ๒๕๔๙ จึงจะมีจ านวนแพทย์
ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ได้มีการประมาณการไว้ในปี ๒๕๔๔ ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนและลดช่องว่าง
การกระจายแพทย์ของประเทศ โดยเฉพาะแพทย์ที่จะออกไปรับใช้ประชาชนในเขตชนบท กระทรวงสาธารณสุข
จึงเสนอโครงการที่จะผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่มีทักษะ ความรู้ และเจตคติที่เหมาะสม มีความเข้าใจ 
ในปัญหาสาธารณสุขในชนบท สามารถท างานในชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพและท างานในชนบทได้นานขึ้น
กว่าเดิม รูปแบบการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นลักษณะประสานความร่วมมือการผลิตระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์สาธารณสุขขึ้นในโรงพยาบาลศูนย์
ที่มีความพร้อม  เพ่ือท าหน้าที่ในการสอนนักศึกษาแพทย์ทางด้านคลินิก ส าหรับชั้นปีที่ ๔, ๕ และ ๖ โดยรับช่วง
ต่อจากมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งที่สอนปรีคลินิกในชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ให้โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท
ของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว นอกจากจะแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท กระจายโอกาสทางการศึกษา 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ไปสู่ประชาชนในชนบทแล้ว ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรในระบบการให้บริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย  
  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบทมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตแพทย์แนวใหม่ที่มีความรู้ความสามารถกว้างไกล ปฏิบัติงานในชนบทได้นาน 
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
  (๒) เพ่ือด าเนินการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ให้เพ่ิมมากข้ึนตามนโยบายของรัฐ 
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  (๓) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนและการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบท โดยเฉพาะให้ปฏิบัติงาน
ภายในกระทรวงสาธารณสุข 
  (๔) เพ่ือกระจายโอกาสการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ไปสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น 
  (๕) เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นสถาบันการผลิตแพทย์ที่มี 
ประสิทธิภาพต่อไป  
๒. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
 การด าเนินการเพ่ือการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศ เริ่มตั้งแต่การผลิตแพทย์ 
และต่อมาได้ก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการกระจายแพทย์ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยอาศัย
กระบวนการคู่สัญญา ซึ่งนักศึกษาแพทย์เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานให้ตามสถานที่ที่คณะกรรมการ
ก าหนด การกระจายแพทย์ด้วยมาตรการบังคับปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในฐานะคู่สัญญาที่ด าเนินการมากว่า 30 ปี 
แต่ยังพบว่า สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในชนบทยังคงอยู่ ประกอบกับเรามีความต้องการแพทย์
ทั้งภาคเอกชนในระดับประเทศ และความต้องการของต่างประเทศ ท าให้มีแพทย์จากภาครัฐไหลออกมากขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2545 - 2548 มีแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขลาออกจ านวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแผนความต้องการแพทย์เพ่ือให้เห็นภาพความต้องการจริงของกระทรวง
สาธารณสุขและในภาพรวมของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการผลิตแพทย์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
เป็นโครงการในระยะ 10 ปี (ปี 2547 – 2556) อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความจ าเป็น
ที่จะต้องปรับกระบวนการเพ่ือให้แพทย์สามารถคงอยู่เพ่ือปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การท าให้
เกิดขึ้นได้มีหลายปัจจัยที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จ อาทิ คณะรัฐมนตรีได้แก้ปัญหาพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 การก าหนดมาตรการด้านการบริหารงานอ่ืนๆ และการปรับ
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงาน ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ยังคงอยู่ในภาครัฐโดยเฉพาะในชนบทได้นอกจากนี้
มาตรการหนึ่งที่มีความจ าเป็นที่จะเสริมให้การแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทได้ และยังเป็นมาตรการ
เพ่ือการกระจายโอกาสในการศึกษาแพทย์ให้กับนักเรียนในชนบท โดยให้แพทย์ เหล่านั้นกลับไปปฏิบัติงานใน
ภูมิล าเนา ซึ่งจะท าให้แพทย์ปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาให้ด าเนินการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุนขึ้น  
  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือให้มีการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบท และปฏิบัติงานในชนบทที่เป็นภูมิล าเนาของแพทย์ 
ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทในระยะยาวได้ 
  (๒) เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบทในการเข้าศึกษาแพทย์ หรือได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือมีโอกาสในการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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๓. โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 
  ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในภาพรวมของประเทศยังคงมีอยู่อีกมาก หากคิดในอัตราส่วน
พยาบาล ๑ คน ต่อประชากร ๕๕๐ คน และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GIS) พบว่าในปี ๒๕๖๐ จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๑๑๘,๐๑๓ คน ในขณะที่ปัจจุบันมีอยู่เพียง 
100,783 คน ยังขาดอีก ๑๗,๒๓๐ คน และโดยที่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน มีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหา
การขาดแคลนพยาบาล เช่น การที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้ ย่อมส่งผลให้
เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในระหว่างประเทศอาเซียน อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับจ านวนพยาบาลในภาพรวม
ของประเทศ และพบว่าปัจจุบันพยาบาลส่วนหนึ่งเมื่ออายุเพ่ิมสูงขึ้นจะไม่สามารถให้บริการในยามวิกาลได้ 
เกิดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในการจัดบริการสาธารณสุขในช่วงเวรบ่ายเวรดึก ในขณะที่นโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก็ยังมีความต้องการพยาบาลวิชาชีพอีกหลายแห่ง ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ การไม่มีต าแหน่งบรรจุทางราชการจึงไม่มีสิ่งจูงใจให้พยาบาลยินดีท างานในระบบของกระทรวงสาธารณสุข  
  ในอนาคตสถานการณ์ด้านการผลิตพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน โดยในส่วนของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๒๙ แห่ง สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้ ๒,๕๐๐ คน 
จากผลการส ารวจของสถาบันพระบรมราชชนกก่อนมีโครงการให้ทุน พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาพยาบาลที่ได้รับ
โควตาเข้าศึกษาจากจังหวัดต่างๆ ร้อยละ ๕๐ ไม่ไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่เป็นภูมิล าเนา (จังหวัดที่รับโควตาเข้า
ศึกษา) ของตนเอง และบางคนไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้สถานบริการในสังกัดขาดแคลน
พยาบาล เนื่องจากไม่มีการจัดท าสัญญาผูกพันกับผู้เรียน และไปปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพราะไม่มี
ต าแหน่งข้าราชการรองรับ ในขณะเดียวกันวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกก็มีปัญหาวิกฤติ
ด้านการขาดแคลนอาจารย์พยาบาล โดยที่เกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นต่ าของ
สภาการพยาบาล ก าหนดให้มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเท่ากับ ๑ : ๘ นั้นท าให้มีความจ าเป็นต้องจัดหา
อาจารย์เพ่ิมอีกเป็นจ านวนมากกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามหาแนวทางปูองกัน และแก้ไขมาโดยตลอด
จนกระท่ังคณะรัฐมนตรี (ตามมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔) ได้อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าสัญญา
กับผู้เข้าเรียนพยาบาลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป มีลักษณะเป็นสัญญาผูกพันฝุายเดียวหรือสัญญา
ปลายเปิดที่ไม่มีข้อผูกพันให้กระทรวงสาธารณสุขต้องบรรจุผู้รับทุนเข้าเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว เนื่องจากรัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาล 
ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นการปูองกัน
การสูญเสียพยาบาล โดยให้มีการจัดท าสัญญาผูกพันกับนักศึกษาพยาบาลทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุข
ตามมติดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ โดยให้สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน าเงิน
บ ารุงสถานบริการจ่ายให้กับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งในวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
น าเงินบ ารุงการศึกษาจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพยาบาลซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง  และเนื่องจาก
โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เพ่ือประโยชน์ของหน่วยบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในการบริหาร
จัดการก าลังคนสาขาพยาบาล จึงได้จัดท าโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ขึ้น 
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  โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาลมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือแก้ไขและปูองกันการขาดแคลนพยาบาลของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
  (๒) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนพยาบาลให้รับทุนการศึกษา และกลับไปปฏิบัติงานใน
สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  (๓) เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ่ายเงินบ ารุงสถานบริการ
สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาพยาบาล และกลับไปปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ หลังส าเร็จการศึกษาในสถาน
บริการสุขภาพเจ้าของทุน 
  (๔) เพ่ือให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาให้กับ 
นักศึกษาพยาบาลเพื่อกลับไปปฏิบัติงานเป็นอาจารย์พยาบาลหลังส าเร็จการศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล
เจ้าของทุน 
 

ส่วนที่ ๒ 
การช้ีแจงและท าความเข้าใจ 

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

ส่วนที่ ๓ 
การท าสัญญาใหทุ้นตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 

 
  ผู้ที่ได้รับทุนต้องท าสัญญาไว้กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1 โดยการจัดท าสัญญารับทุน

และสัญญาค้ าประกันให้ด าเนินการ ดังนี้2 

                                                           

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

ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
2
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ

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



๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ ๔ 
คุณสมบัติของผูค้้ าประกัน 

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

 
 

                                                           

 
3
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๔๙/๒๕๖๑ เร่ืองมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน ลง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
4
ข้อ ๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการท าสัญญารับทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกรระทรวงสาธารณสุข ตาม

โครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 
5
ข้อ ๑๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ

ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๕ 
การก ากับดูแลผู้ที่ได้รับทนุตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 

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

                                                           

 
6
ข้อ ๒ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 
7
ข้อ ๒ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

 
8
ข้อ ๑ สัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงิน

บ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 

 
9
ข้อ ๒ สัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงิน

บ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 



๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ 6 
กรณกีารผิดสัญญาให้ทุนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข  

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

                                                           

 
10

ข้อ ๓ สัญญารับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงิน
บ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 

 
11

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



๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

                                                           

 
12

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

 
13

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

 
14

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



๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
 

                                                           

 
15

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

 
16

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



๑๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
รายละเอียดประกอบการคิดค านวณฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  

 
ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

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



๑๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ตัวอย่างการคิดค านวณเงิน 
แบบคิดค านวณเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ 

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

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

 

 

D. 

 

 

 

 
 
 
 

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



๑๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

                                                           

 
17

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

 
18

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



๑๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
 

 รายละเอียดประกอบการคิดค านวณฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  
 ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

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

 
 



๑๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ตัวอย่างการคิดค านวณเงิน  
แบบค านวณเงินค่าปรับฐานผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ 

ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
 (กรณีปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบถ้วนตามสัญญา) 

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

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

 

D. 

 

 

 

 

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



๑๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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



๑๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ตัวอย่างการคิดค านวณเงิน  
แบบคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญารับทุนการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 

(กรณีผิดสัญญาระหว่างศึกษา) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
 

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



๒๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ตัวอย่างการคิดค านวณเงิน 
แบบคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญารับทุนการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข 
ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล 

(กรณีผิดสัญญาเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว) 
 

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



๒๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

                                                           

 
19

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

 
20

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

 
21

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



๒๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
23

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



๒๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ 7 
ขั้นตอนการเรียกให้ชดใช้เงิน 

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

                                                           

 
24

ข้อ ๔ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 
25

ข้อ ๒ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
26

ข้อ ๔ สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

 27 ข้อ 5 (ง) สัญญารับทุนรับทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุขตามโครงการผลิตพยาบาล
โดยใช้เงินบ ารุงเป็นทุนการศึกษานักศกึษาพยาบาล 



๒๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
28

มาตรา ๖๘๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
29

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

 
30

มาตรา ๖๘๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
31

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

 
32

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



๒๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๓. กรณีผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินเกินความรับผิด33 
  เมื่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ผิดสัญญาได้ชดใช้เงินเกิน
ความรับผิดและแจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว ให้จังหวัดมีหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจแจ้งให้ผู้ผิดสัญญาทราบว่าได้ชดใช้เงินเกินความรับผิด หากผู้ผิดสัญญามีความประสงค์จะขอคืนเงินให้ท า
หนังสือขอคืนเงินยื่นต่อหน่วยงานที่ตนได้ช าระเงินดังกล่าว ในการคืนเงินที่ผู้ผิดสัญญาชดใช้เกินความรับผิดให้
จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ (๓) โดยไม่ต้องขอตกลงกับกระทรวงการคลังอีก 
 
๔. กรณีที่ผู้ผิดสัญญาต้องช าระดอกเบี้ย 
 ๔.๑ วิธีการค านวณดอกเบี้ยผิดนัด34 
 การค านวณดอกเบี้ยผิดนัดให้ค านวณตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย (ในกรณีท่ีมิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา) โดยเริ่มค านวณนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดให้
ช าระหนี้ตามหนังสือทวงถามฉบับแรกจนถึงวันที่มีการช าระเงินเสร็จสิ้นหรือวันที่มีการท าสัญญารับสภาพหนี้ผ่อน
ช าระเงินแล้วแต่กรณี การโต้แย้งหรือขอผ่อนผันไม่ว่าในกรณีใดไม่ถือเป็นเหตุให้งดเว้นการคิดดอกเบี้ย 
 
   ซึ่งสามารถก าหนดเป็นสูตรได้ดังนี้ = [เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย (%)] x จ านวนวันผิดนัด 
                                                  ๓๖๕  
 ๔.๒ วิธีการช าระดอกเบี้ย35 
 ให้จังหวัดน าเงินที่ได้รับชดใช้ในแต่ละงวดหักชดใช้ในส่วนของดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือ
จงึน าไปหักชดใช้เงินต้น ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 
33

ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
34

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

 
35

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



๒๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ 8 
การผ่อนผันยังไม่ต้องชดใช้เงิน  

  ผู้ที่ผิดสัญญารับทุนให้ได้รับการผ่อนผันยังไม่ต้องชดใช้เงินในกรณีดังต่อไปนี้36 
  (๑) ออกจากราชการเพ่ือรับต าแหน่งข้าราชการการเมือง และได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง
ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันลาออก 
  (๒) ออกจากราชการเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
ได้รับการเลือกตั้ง 
  (๓) ออกจากราชการเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว
ไม่ได้รับเลือกตั้งและได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการเดิม ส่วนราชการใหม่หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
โดยได้รับความยินยอมจากส่วนราชการเดิมภายใน ๖ เดือน นับแต่วันเลือกตั้ง 
  (๔) เมื่อพ้นจากต าแหน่งทางการเมืองตาม (๑) พ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นตาม (๒) แล้วได้กลับเข้ารับราชการใน
ส่วนราชการคู่สัญญา หรือได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการใหม่ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยได้รับความ
ยินยอมจากส่วนราชการคู่สัญญาภายใน ๖ เดือน นับแต่วันพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี 
  (๕) การสั่งให้ข้าราชการไปท าการอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งต้องสั่งให้ข้าราชการผู้นั้น
ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น 
  (๖) ลาไปปฏิบัติงาน ณ องค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ทั้งนี้  เฉพาะการ
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๑ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  (๗) ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ องค์การระหว่างประเทศ ประเภทที่ ๒ 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  การผ่อนผันข้างต้น ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม (๑) การเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม (๒) การกลับเข้ารับราชการ
ตาม (๓) และ (๔) การสั่งให้ข้าราชการไปท าการอย่างอ่ืนตาม (๕) และการลาตาม (๖) เป็นเวลารับราชการ
ชดใช้ตามสัญญา ส่วนการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตาม (๗) ให้นับเป็นเวลารับราชการชดใช้
เฉพาะการไปปฏิบัติงานในปีแรกเท่านั้น 
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ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบข้อ ๑๘ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๒๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ 9 
การผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน  

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

 
38

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



๒๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (๓) การขอกลับเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกเหนือจากที่
ก าหนดในสัญญา ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของทุนและหรือส่วนราชการคู่สัญญาต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
ให้นับเวลาการรับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนต่อไปได้ และหากมีการผิดสัญญารับทุนรวมอยู่ด้วย
ต้องได้รับความยินยอม ในลักษณะเดียวกันจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย 
 (๔) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการอ่ืน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่นต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
แห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 
 (๕) การรับราชการในส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนด
ในสัญญา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม และเป็น
ผู้จัดท าสัญญาฉบับใหม ่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 
 (๖) การผิดสัญญาชดใช้เงินตามสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินที่
ยังขาดอยู่ตามสัญญา พร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า โดยให้คิดลดลงตามส่วนของเวลาที่รับราชการชดใช้แล้ว 
 (๗) ในกรณีที่ได้ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด 
ถ้าเป็นกรณีท่ีจะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงินค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดีซึ่งได้ใช้จ่าย
ไปแล้ว 
 (๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญา
จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้ว
ทั้งหมดหรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น  
  ๒. ผู้ผิดสัญญาซึ่งไม่อาจขอให้นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการ เป็นระยะเวลาการรับ
ราชการชดใช้ตามสัญญาตาม ๑ อาจขอให้นับเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่เป็นการรับราชการชดใช้ทุนได้ 
โดยต้องชดใช้เงินบางส่วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้39 
 (๑) ผู้ผิดสัญญาซึ่งเป็นข้าราชการรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งต้องชดใช้คืนเงินทุน เงินเดือน และเบี้ยปรับ ให้ผู้ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหายที่
เป็นเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือตามที่ค านวณได้ในกรณีที่ผิดสัญญาให้ครบถ้วนทั้งจ านวนใน
วันที่ท าสัญญาผ่อนผัน ส่วนเงินทุน เบี้ยปรับของเงินทุน เบี้ยปรับของเงินเดือน และเบี้ยปรับของเงินที่ทาง
ราชการจ่ายช่วยเหลือ ให้น าไปค านวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 
 ในกรณีที่ไม่ได้รับทุน ให้ชดใช้เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ส่วนเบี้ยปรับ
ของเงินเดือน และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ ให้น าไปค านวณเป็นเงินที่จะต้องรับราชการ
ชดใช้ตามสัญญาฉบับใหม่ 
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ข้อ ๒๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๒๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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



๓๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (4) ในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ทุนในส่วน
ราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแห่งอ่ืนต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอม
เป็นหนังสือ และต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม 
 (5) การผิดสัญญาระหว่างการผ่อนผันชดใช้ทุน ผู้รับทุนต้องช าระเงินทุนพร้อมเบี้ ยปรับ
ตามสัญญารับทุนเดิม โดยให้คิดค านวณเงินลดลงตามส่วนของเวลาที่ได้รับราชการชดใช้ไปแล้ว 
 (6) การรับราชการในส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่ก าหนด
ในสัญญา ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม และเป็น
ผู้จัดท าสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้ าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือเห็นชอบ 
 (7) ในกรณีท่ีได้ฟูองร้องด าเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้ว แต่คดียังไม่ถึงที่สุด 
ถ้าเป็นกรณีที่จะได้รับการผ่อนผันตามความในข้อนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท าสัญญา 
ประนีประนอมยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องช าระเงิน ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินคดี 
ซึ่งได้ใช้จ่ายไปแล้ว 
 (๘) ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที่ได้รับการผ่อนผัน ถ้าได้มีการบังคับช าระหนี้ตามสัญญา 
จากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน หรือได้มีบุคคลภายนอกรับผิดชดใช้เงิน อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแล้ว
ทั้งหมดหรือบางส่วน บุคคลเหล่านั้นจะเรียกร้องเงินที่ได้ช าระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ทั้งสิ้น  
  4. กรณีดังต่อไปนี้ ให้นับเวลารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐแล้วแต่กรณี
ของผู้รับทุนเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาเดิมได้41 
 (1) ส่วนราชการตามที่ก าหนดในสัญญาให้รับราชการชดใช้ทุน ได้เปลี่ยนสภาพเป็น
หน่วยงานของรัฐ 
 (2) ส่วนราชการตามที่ก าหนดในสัญญาให้รับราชการชดใช้ทุนได้บรรจุให้ผู้รับทุนเข้ารับ
ราชการชดใช้ทุนเป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานในลักษณะเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (3) ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการที่รับราชการชดใช้ทุนเห็นชอบให้ไปรับราชการ
ชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง  
  5. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐผู้รับกลับเข้ารับราชการจัดท าสัญญาและสัญญา
ค้ าประกัน42  ให้ใช้สัญญาตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์ การ
ระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  
  ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้แบบสัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
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 ข้อ ๒3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวนัที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบั ติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๓๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ ๑0 
การผ่อนช าระเงิน  

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

 
44

ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๓๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (3) การผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (ก) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนไม่เกิน 40,000 บาท 
ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 1 ปี 
 (ข) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 40,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ไม่เกิน 2 ปี 
 (ค) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 60,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 3 ปี 
 (ง) ถ้าจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาจะต้องชดใช้คืนทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่า 100,000 บาท 
ขึน้ไป ให้ผ่อนช าระเงินส่วนที่เหลือเป็นรายเดือนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่เกิน 4 ปี 
 (4) ในการผ่อนช าระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้
ผู้ขอผ่อนช าระจัดให้มีผู้ค้ าประกัน โดยเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ท าสัญญาค้ าประกันการผ่อนช าระอีกชั้นหนึ่งด้วย 
 
  ๒. การผ่อนช าระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศโดยมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบก าหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสัญญาการไปปฏิบัติในองค์การระหว่างประเทศ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้46 
 (1) ให้จังหวัดผู้ให้สัญญาพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า สมควรให้ผู้ผิดสัญญาได้รับการ
ผ่อนผันให้ผ่อนช าระหรือไม่ ถ้าตามพฤติการณ์ไม่สมควรให้ผ่อนช าระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินให้ครบถ้วน
โดยทันท ี
 (2) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนช าระ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   (ก) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินคืนไม่เกิน 100,000 บาท ให้ช าระเงินในโอกาสแรก
หรือในวันท าสัญญาผ่อนช าระเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องช าระคืน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระเป็นงวดให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนด 6 เดือน 
   (ข) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องชดใช้เงินคืนเกินกว่า 100,000 บาท ให้ช าระเงินในโอกาส
แรกหรือในวันท าสัญญาผ่อนช าระเป็นจ านวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องช าระคืน หรือเป็นจ านวน 100,000 บาท 
แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนช าระเป็นงวดให้เสร็จโดยเร็วที่สุด แต่อย่ างน้อยต้องช าระ
เงินในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ยกเว้นในกรณีที่จ านวนเงินที่ต้องชดใช้มีจ านวนตั้งแต่ 
500,000 บาท ขึ้นไป เงินส่วนที่เหลือให้ผู้ผิดสัญญาผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี 
 (3) ในการผ่อนช าระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ผู้ขอผ่อน
ช าระจัดให้มีบุคคลที่เชื่อถือได้ท าสัญญาค้ าประกันการผ่อนช าระอีกชั้นหนึ่งด้วย 
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ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๓๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

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

 
48

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

 
49

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

 
50

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



๓๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑1 
กรณีผู้ผิดสัญญามีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จบ านาญและหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากทางราชการ51  

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

ส่วนที่ ๑2 
การส่งเร่ืองให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้อง  

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

ส่วนที่ ๑3 
การค านวณจ านวนทุนทรัพย์หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการฟูองคดี53  

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

 
52

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



๓๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

บทที่ ๒ 
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ส่วนที ่๑ 
การขออนุญาตลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

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



๓๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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



๓๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้าราชการ – ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 

มีสิทธิลาไปศึกษา
ภายในประเทศได้ตาม

หลักสตูร 

ไม่มสีิทธิลาไปศึกษา
ภายในประเทศ 

ไม่มสีิทธิลาไปศึกษา
ภายในประเทศ 

มีสิทธิลาไปศึกษา
ภายในประเทศไม่เกิน ๒ ปี 
แต่ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาการ
จ้างงานก่อนครบสัญญาจ้าง
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ต้อง

ปฏิบัต ิ
 

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

 
58

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

 
59

ข้อ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
60

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

 
61

ข้อ ๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๓๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

                                                           

 
62

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

 
63

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

 
64

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



๓๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๒. การลาไปฝึกอบรมในประเทศ  
 ๒.๑ ความหมายของการไปฝึกอบรมในประเทศ 
 ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ “ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ 
หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่ด าเนินการในประเทศ ทั้งนี้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร65  
 ๒.๒ การขออนุญาตลาไปฝึกอบรมในประเทศ 
       ๒.๒.๑ หลักเกณฑ์การให้ไปฝึกอบรมในประเทศ 
 การให้ไปฝึกอบรมให้ส่วนราชการพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้66 
 (๑) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที่จะให้ไปฝึกอบรมต้องสอดคล้อง หรือเป็นประโยชน์
กับงานหรือต าแหน่งที่ด ารงอยู่ เว้นแต่เป็นการไปฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองและได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
 (๒) ต้องเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบันหรือหน่วยงานที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ 
 (๓) ผู้ที่จะไปฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรฝึกอบรมนั้นๆ ก าหนด 
       ๒.๒.๒ การยื่นหลักฐานไปฝึกอบรมในประเทศ 
 ผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปฝึกอบรมในประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการ
บริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค67 หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับราชการ
ส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตแล้วให้รายงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณีทราบด้วย68 และผู้ซึ่งประสงค์จะลาไป
ฝึกอบรมในประเทศต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย69 
 (๑) แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (หน้า 81) 
 (๒) หลักสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบันที่ประสงค์จะไปฝึกอบรม 
 (๓) บันทึกแสดงเหตุผล ความจ าเป็น และความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้
ข้าราชการผู้นั้นไปฝึกอบรม 
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ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
66

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

 
67

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

 
68

ข้อ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

                                                           

 
70

ข้อ ๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
71

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

 
72

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

 
73

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

 
74

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



๔๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
75

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

 
76

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

 
77

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

 
78

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

 
79

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

 
80

ข้อ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
81

ข้อ ๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๔๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 ๓.๓ การเตรียมสัญญาลาไปดูงานในประเทศ 
        ๓.๓.๑ การไปดูงานในประเทศที่ไม่ต้องท าสัญญา82 
       การไปดูงานตามโครงการ หรือแผนงานการดูงาน ที่มีระยะเวลาในการดูงานไม่เกิน ๗ วัน 
        ๓.๓.๒ การไปดูงานในประเทศที่ต้องท าสัญญา 
       การไปดูงานตามโครงการ หรือแผนงานการดูงาน ที่มีระยะเวลาในการดูงานเกิน ๗ วัน 
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือเป็นการฝึกอบรม83 เมื่อถือว่าเป็นการไปฝึกอบรมแล้ว จะต้องท าสัญญา
ต่อเมื่อมีระยะเวลาการดูงานเกิน ๖ เดือน และส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูงาน
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท84 
        ๓.๓.๓ แบบสัญญาลาไปดูงานในประเทศ 
      ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปดูงานภายในประเทศ ให้ใช้สัญญาตามแบบสัญญาเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ 
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙  
        ส่วนสัญญาค้ าประกัน ให้ใช้แบบสัญญาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕.๑/ว ๑๒๑ 
เรื่อง สัญญาค้ าประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๔. การลาไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  
 ๔.๑ ความหมายของการไปการปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
        ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้ “ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การท างานวิจัยในประเทศเพ่ือ
น าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วนราชการโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจัยตามลักษณะหรือที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือฝึกอบรม85  
 ๔.๒ การขออนุญาตไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
         ๔.๒.๑ หลักเกณฑ์การให้ไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
         การให้ไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้ส่วนราชการพิจารณาโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้86 
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ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
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๑๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
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ข้อ ๘ (๗) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 

 
86

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



๔๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 (๑) ผู้นั้นจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับประเทศแล้วอย่างน้อยสองผลงาน 
          (๒) เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ หรือแผนงานที่ส่วนราชการ
ด าเนินงานอยู่หรือเตรียมที่จะด าเนินงาน และหัวข้อวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั้นๆ 
ซึ่งได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะด าเนินการจะต้องมีแผนงาน
รองรับที่ชัดเจนที่จะใหผู้้นั้นกลับมาด าเนินการวิจัยต่อไป และหัวข้อวิจัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยตรง 
          (๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการวิจัยส าหรับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติการวิจัย
จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง 
          (๔) เป็นการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการ และแผนปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว  
         ๔.๒.๒ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
         ผู้ที่จะไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้87 
         (๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
         (๒) รับราชการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ส่วนราชการอาจให้ข้าราชการที่รับราชการยังไม่ครบหนึ่งปีไปปฏิบัติการวิจัยได้ แต่ข้าราชการผู้นั้นต้อง
พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
         (๓) ส่วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจัย งานสอน หรือรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีจะท าการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และมีความเหมาะสมที่จะให้ปฏิบัติการวิจัย 
         (๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
         ๔.๒.๓ การยื่นหลักฐานไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
  ผู้ซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการ
บริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค88หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับราชการส่วนกลาง 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตแล้วให้รายงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณีทราบด้วย89และผู้ซึ่งประสงค์จะลาไป
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศต้องยื่นหลักฐานดังนี้ด้วย90 
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ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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ข้อ ๓๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ ๒ 
การช้ีแจงและท าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในประเทศ  
  สัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ มีสาระส าคัญให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ กลับมาปฏิบัติราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา หากไม่
กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่ได้รับระหว่างศึกษา และเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินเดือน เงินทุน และเงินทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว 
ให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย และในกรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญาก็ให้ลดจ านวน
เงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
  ส่วนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน ใน ๓ สาขา คือ 
จักษุวิทยา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยา และตจวิทยา หากไม่ยอมปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ให้ชดใช้ทุนเป็นเงิน ๓ เท่า ของเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินพิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับทั้งหมดระหว่างฝึกอบรม
บวกกับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนที่ได้รับทั้งหมด และรวมทั้งเงินที่ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
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ข้อ ๙ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 



๔๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ ๓ 
การจัดท าสัญญาลาไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ 

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

                                                           

 
93

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

 
94

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

 
95

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

 
96

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



๔๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ ๔ 
คุณสมบัติของผูค้้ าประกัน  

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

                                                           

 
97

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

 
98

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

99
ข้อ ๑๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ

ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
100

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



๔๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๕ 
การก ากับดูแลผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจัยในประเทศ  

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

                                                           

 
101

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

 
102

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

 
103

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

 
104

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

 
105

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



๔๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

                                                           

 
106

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

 
107

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

 
108

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



๔๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  (๘) การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานชั่วคราวในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ109 ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละราย กล่าวคือ ผู้นั้นจะต้องมีหลักฐานการแสดง
ความประสงค์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เป็นการกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการชั่วคราวโดยส่วนราชการรับทราบ และมีค าสั่งที่ชัดเจนว่าผู้นั้นจะกลับไปศึกษาต่อ ทั้งนี้  เพ่ือให้การ
กลับมาปฏิบัติราชการของผู้นั้นสามารถระบุระยะเวลาได้ชัดเจนว่า ผู้นั้นอยู่ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ในช่วงใด และกลับมาปฏิบัติราชการในช่วงเวลาใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การค านวณระยะเวลาชดใช้จะได้สามารถค านวณเวลาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศได้ และผู้นั้นจะได้ไม่เสียสิทธิในการได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างที่กลับเข้ามาปฏิบัติ
ราชการ ส่วนระยะเวลากลับเข้าปฏิบัติราชการในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถนับเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนได้ การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจะเริ่มนับได้ ก็ต่อเมื่อกลับเข้าปฏิบัติราชการภายหลัง
ส าเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น 
  กรณีการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานชั่วคราวในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจะกลายเป็นว่าผู้นั้นขอยุติการศึกษาและขอกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ ซึ่งจะมีผลให้สัญญาลาไปศึกษาที่ท าไว้จะสิ้นสุดลง และจะต้องเริ่มนับเวลาชดใช้ตั้งแต่วันที่
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ และหากจะขอกลับลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศต่อ ก็จะต้องท าเรื่องขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและท าสัญญาใหม่
อีกครั้ง โดยระยะเวลาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศจะเริ่มนับใหม ่
  หากมีการท าสัญญาลาไปศึกษาภายในประเทศใหม่ ระยะเวลาที่จะอนุมัติให้ลาไปศึกษา
ภายในประเทศได้เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละหลักสูตรแต่ละราย เพราะระยะเวลาอาจจะต้อง
นับระยะเวลาต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เช่น ลาศึกษาปริญญาโท (ทั่วไป ๒ ปี) หรือปริญญาเอก (ทั่วไป ๔ ปี) 
จะสามารถนับระยะเวลาการลาไปศึกษาครั้งก่อนรวมกับการลาไปศึกษาครั้งใหม่หรือไม่ ต้องไปตามข้อเท็จจริง 
เช่น หากลาไปศึกษาปริญญาเอกมาแล้ว ๔ ปี และกลับมาปฏิบัติราชการ หากจะขอกลับลาไปศึกษาในสาขา   
วิชาเดิม ส่วนราชการต้องนับระยะเวลาต่อเนื่องว่าได้เคยขอลาศึกษามาแล้ว ๔ ปี การลาครั้งใหม่เป็นการลาเกิน 
๔ ปี ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๓๓ จะลาไปศึกษาโดยได้รับเงินเดือนไปไม่เกิน ๔ ปี หากเกินกว่านั้นต้องลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
เว้นแต่จะมีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพเิศษ หน่วยงานต้นสังกัดอาจอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนได้แต่ไม่เกิน ๖ ปี 
      (๙) การลาปุวย การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน หรือการลาคลอดบุตรในระหว่างลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
  - กรณีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ มีกิจธุระ
จ าเป็น หรือเจ็บปุวย หรือมีกรณีอ่ืนใด ที่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ ไม่อาจไปศึกษาตามปกติได้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
จะต้องยื่นใบลาต่อสถานศึกษา และในกรณีที่ลาเกินกว่า ๑๕ วัน ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ จะต้องยื่นใบลาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕110 
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เอกสารถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ หน้า ๔๙ 

 
110

ข้อ ๒ วรรคสาม แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 



๕๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ ๖ 
การแก้ไขสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ 

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



๕๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ ๗ 
การได้รบัเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน และการได้รับค่าตอบแทน 

ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจัยในประเทศ  
๑. การได้รับเงินเดือน114 
  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้ได้รับเงินเดือน
ในระหว่างลาไม่เกิน ๔ ปี นับแต่วันไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ
ราชการ 
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค
และราชการบริหารส่วนกลางซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค115หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับราชการ
ส่วนกลางเห็นสมควรให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศเกิน ๔ ปี 
ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน ๖ ปี  
๒. การเลื่อนเงินเดือน116 
  ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ในครึ่งปีที่แล้วมา
ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน จึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๓. การได้รับค่าตอบแทน 
      การได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ให้พิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องว่า ในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ    
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
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ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในระเทศ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
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มาตรา ๓๓ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ เร่ือง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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ข้อ ๘ (๖) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๕๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ส่วนที่ ๘ 
การตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลาไปศกึษา ฝึกอบรม หรือดูงานในประเทศ  

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

                                                           

 
117

ข้อ ๖ (๗) ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
118

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

 
119

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

 
120

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



๕๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
121

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

 
122

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

 
123

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



๕๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
124

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

 
125

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
126

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



๕๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

                                                           

 
128

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๑๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๕๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
132

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

 
133

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



๕๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

                                                           

 
134

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๕๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๙ 
ขั้นตอนการเรียกให้ชดใช้เงิน  

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

 
141

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



๕๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
144

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



๖๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑๐ 
การผ่อนผันยังไม่ต้องชดใช้เงิน  

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



๖๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  เมื่อครบก าหนดเวลาการผ่อนผันตามข้างต้นแล้ว หากผู้ผิดสัญญาซึ่งได้รับการผ่อนผันยังมี
ระยะเวลาที่จะต้องรับราชการชดใช้ตามสัญญาเหลืออยู่ไม่กลับเข้ารับราชการ ให้ส่วนราชการคู่สัญญาด าเนินการ
บังคับผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันให้ช าระหนี้โดยพลัน 
 

ส่วนที่ ๑๑ 
การผ่อนผันให้นับเวลาที่กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้แทนการชดใช้เงิน  

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



๖๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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



๖๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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



๖๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

 
151

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

 
152

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



๖๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑๒ 
การผ่อนช าระเงิน  

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

 
154

ข้อ ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 



๖๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

แล้วให้จังหวัดส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบและติดตามการขอผ่อนช าระหนี้ และการยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด
ต่อไป159 
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ข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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ข้อ ๒๕ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 
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หมายเหตุ : ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ-ระหว่างประเทศ แจ้งเวียนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549 
ข้อ 25 วางหลักไว้ว่า “การผ่อนช าระหนี้  ตามข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 24 ให้ส่งส าเนาสัญญาผ่อนช าระพร้อม  (ต่อหน้า 67) 



๖๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑๓ 
กรณีผู้ผิดสัญญามีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จบ านาญและหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากทางราชการ160  

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

ส่วนที่ ๑๔ 
การส่งเร่ืองให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้อง  

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

 
ส่วนที่ ๑๕ 

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

 
                                                                                                                                                                                     

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

 
160

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
161

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



๖๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ส่วนที่ ๑6 
ตัวอย่างแบบค านวณฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบตัิการวิจัยภายในประเทศ 

 
ตัวอย่างแบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาไปศึกษา/อมรม/ดูงานปฏิบัติงาน  

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

 

 
 
 

ระยะ... 
 
 

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

ปี เดือน วัน เงินเดือน จ านวนเงินที่รับไป 

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

(๒) ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ 
     เป็นเวลา 1 เท่า คิดเป็น 

  
852 หรือเท่ากับ 852 วัน 



๖๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- ๒ - 
 
      ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 

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

  852  
  793 

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

 

 

 



๗๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 
 

รายละเอียดประกอบการคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา 
กรณีชดใช้ทุนนักศึกษาวิชาแพทย์ยังไม่ครบถ้วน 

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



๗๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่างการคิดค านวณเงินฯ กรณีชดใช้ทุนนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ยังไม่ครบถ้วน) 
 

แบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

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

 
 

ระยะ... 
 
 

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

ปี เดือน วัน เงินเดือน เงิน 
พ.ช.ค. 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
(พ.ต.ส) 

จ านวนเงินที่รับไป 

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

        
        
        
        
        
        
        
(๑)  รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป   333    146,727.10 

(๒) จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ 
     เป็นเวลา  1  เท่า คิดเป็น 

  
333 

   
หรือเท่ากับ - วัน 

 



๗๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- ๒ - 
 
        ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 
 

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

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

    

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

  
- 

 

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

  -  
  - 

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



๗๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง)  
รายละเอียดประกอบการคิดค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา 

กรณีชดใช้ทุนนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ครบถ้วนแล้วและลาไปศึกษาหลายสัญญา 
 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

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

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

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

 
 

ระยะ... 
 

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

ปี เดือน วัน เงินเดือน เงิน 
พ.ช.ค. 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
(พ.ต.ส) 

จ านวนเงินที่รับไป 

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

        
        
        
        
        
(๑)  รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป   1,095    445,476.71 

(๒) จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ 
     เป็นเวลา  1  เท่า คิดเป็น 

   
1,095 

   
หรือเท่ากับ   -  วัน 

 



๗๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- ๒ - 
 

ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 
 

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

  -  

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

  -  

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

  1,095  
  426 

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

 
 



๗๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่างการคิดค านวณเงินฯ กรณีลาไปศึกษาหลายสัญญา ฉบับที่ ๒) 
 

แบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

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

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

ปี เดือน วัน เงินเดือน เงิน 
พ.ช.ค 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
(พ.ต.ส.) 

จ านวนเงิน 

ที่รับไป 

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

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

        

        

        

        

        

        

        

(๑) รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป   ๗๓๑    ๓๐๗,๑๒๐ 

(๒) จะต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ 
     เป็นเวลา  1  เท่า คิดเป็น 

  ๗๓๑    
หรือเท่ากับ  -  วัน 

 

ระยะ... 

 



๗๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

- ๒ - 

ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 

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

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

    
    
    

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

- - -  

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

- - -  

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

- - ๗๓๑  

   

- 

(๗) คงเหลือเวลาที่จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้อีก - - ๗๓๑ เท่ากับ    -    วัน 

   

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

                                                                                      ๗๓๑ 
                  =  ๓๐๗,๑๒๐  บาท 

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

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

 



๗๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่าง) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

(ตัวอย่างการคิดค านวณเงินฯ สาขาจักษุวิทยา) 
 

แบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

  

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

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

ปี เดือน วัน เงินเดือน เงิน 
พ.ช.ค 

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ 
(พ.ต.ส.) 

จ านวนเงิน 
ที่รับไป 

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

        
        
        
        
        
        
        

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

  ๑,๐๙๕    
หรือเท่ากับ ๑,๐๙๕  วัน 

 
 
 

ระยะ... 
 



๘๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

๑๐๐ 

- ๒ - 
 

ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ 
 

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

    

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

    

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

  ๑,๐๙๕  

  ๑๐๓ 

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

 



๘๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 

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

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

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

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

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

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



๘๒ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

บทที่ 3 
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

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



๘๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

บทที่ 4 
แนวทางการฟูองคดี 

กรณีผิดกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี  

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



๘๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

  กรณีสัญญาอนุญาตให้ลาศึกษา 
  - ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 618/2548  สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ
ภายในประเทศของมหาวิทยาลั ย เชียงใหม่มีข้อก าหนดให้ข้ าราชการกลับไปปฏิบัติ ราชการใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาเท่ากับที่ใช้ในการศึกษา สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะ
เป็นสัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง 
  - ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 518/2550 สัญญาของข้าราชการที่ลาไปศึกต่อ ณ ต่างประเทศ 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การศึกษาและให้ข้าราชการกลับมารับราชการตามที่ทางราชการก าหนด อันมีลักษณะ
เป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองตกลงให้ข้าราชการเข้าร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญา
ทางปกครอง 
๒. ระยะเวลาการฟูองคดีสัญญาทางปกครอง 
  (๑) ระยะเวลาการฟูองคดีสัญญาทางปกครอง 
 การฟูองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้ยื่นฟูองภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟูองคด ี
  (๒) แนวทางในการพิจารณาอายุความ 
 (๒.๑) การนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีผู้ให้ทุนฟูองเรียกให้ผู้รับทุนชดใช้ทุนคืนแก่ทาง
ราชการอันเนื่องมาจากผู้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศได้ตามสัญญา ถือว่าผู้ให้ทุนรู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีนับแต่วันที่การเพิกถอนทุนมีผล 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 964/2548  การที่ผู้ถูกฟูองคดีซึ่งเป็นผู้รับทุน
ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศได้ตามสัญญาทุนพัฒนาข้าราชการตามความต้องการของส านักงาน
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นเหตุให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ฟูองคดี) ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนเพิกถอน
ทุนดังกล่าวโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2546 และได้มีหนังสือลงวันที่ 21 เมษายน 2546 แจ้งให้ผู้รับทุน
ทราบเกี่ยวกับการเพิกถอนทุน และเรียกให้ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แต่ผู้รับทุนไม่ชดใช้ทุนคืน ถือได้ว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม 2546 
แม้จะปรากฏว่า ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟูองคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 แจ้งผู้ฟูองคดีว่า ยินดีชดใช้
เงินคืนแก่ทางราชโดยขอผ่อนช าระเป็นรายเดือนซึ่งเป็นการรับสภาพหนี้อันมีผลท าให้อายุความสะดุดหยุดลง 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 128/2550 การนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีผู้ให้ทุน
ฟูองเรียกให้ผู้รับทุนชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการอันเนื่องมาจากผู้รับทุนไม่อาจศึกษาได้ครบตามหลักสูตรที่
ก าหนด ถือว่าหน่วยงานผู้ให้ทุนรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีในวันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ให้ทุนได้รับหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยที่ขอส่งคืนเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุน เนื่องจากผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 
 (๒.๒) การนับระยะเวลาการฟูองคดีกรณีฟูองเรียกให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชดใช้เงินตามสัญญา 
เนื่องมาจากผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ไปรายงานตัวเพ่ือเลือกสถานที่ปฏิบัติราชการตามสัญญา ถือว่าวันที่หน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่แทนหน่วยงานคู่สัญญาในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาได้รับหนังสือลาออกเป็นวันที่
หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันที่มีการกระท าผิดสัญญาจึงถือว่า
เป็นวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีแท้จริง 
 



๘๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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   ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 524/2550 การที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอลาออกโดยไม่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
และยินยอมชดใช้เงิน ถือว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ประพฤติผิดสัญญา และมีเหตุแห่งการฟูองคดีเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่
วันดังกล่าว เมื่อคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 กรณีจึงถือว่า
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่แทนผู้ฟูองคดีในการด าเนินการต่างๆ 
เกี่ยวข้องกับสัญญา เมื่อคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทราบถึงการกระท าผิดสัญญาของผู้ถูกฟูอง
คดีที่ 1 อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีปกครองแล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ฟูองคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 มิใช่นับจากวันที่ผู้ฟูองคดีเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีทั้งสองช าระเงิน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนการบังคับช าระหนี้ผิดสัญญา และเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากเหตุที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 กระท าผิดสัญญา
อันเป็นเหตุแห่งการฟูองคดีปกครองที่แท้จริง 
 (๒.๓) การนับระยะเวลาการฟูองคดีกรณีฟูองเรียกให้ผู้ลาศึกษาชดใช้ทุน อันเนื่องมาจาก
ผู้ลาศึกษาไม่จบการศึกษาและไม่มารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการภายในเวลาที่ก าหนด ถือว่าวันที่ครบก าหนดให้
มารายงานตัวดังกล่าวเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 257/2548 และที่ 698/2549 การนับระยะเวลา
การฟูองคดีกรณีฟูองเรียกให้ผู้ลาศึกษาชดใช้ทุน อันเนื่องมาจากผู้ลาศึกษาไม่จบการศึกษาและมารายงานตัว
เพ่ือปฏิบัติราชการตามสัญญาล่าช้า ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี เพ่ือให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้
ทุนนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว ที่ผู้ลาศึกษา (ผู้ถูกฟูองคดี) เป็นข้าราชการในต าแหน่งอาจารย์ 4 ท าสัญญาลาศึกษา
หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ฟูองคดี) ต่อมาเมื่อครบก าหนดตามสัญญาใน
วันที่ 30 กันยายน 2542 ผู้ถูกฟูองคดีไม่ได้ไปรายงานตัวเพ่ือกลับเข้ารับราชการภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ดังกล่าวตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น ถือว่าผู้ฟูองคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟูองเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีชดใช้ทุน
พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษานับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว 
 (๒.๔) การนับระยะเวลาการฟูองคดีกรณีฟูองเรียกให้ผู้ลาศึกษาชดใช้ทุน อันเนื่องมาจาก
ผู้รับทุนปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 545/2550 และที่ 821/2550  กรณีผู้รับทุน
ลาออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา
เนื่องจากผู้รับทุนลาออกจากราชการ ถือว่าวันที่ที่ผู้รับทุนระบุให้มีผลเป็นการพ้นจากการรับราชการเป็นวันที่
หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 533/2550 กรณีที่ถือว่าหน่วยงานคู่สัญญาซึ่งเป็น
ผู้ให้ทุนรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีอย่างช้าในวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานในสังกัดซึ่งผู้รับทุน
ปฏิบัติงานอยู่ว่าผู้รับทุนผิดสัญญา ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ได้ขอลาไปท างานในต่างประเทศโดยไม่ประสงค์จะต่อ
สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหิดลและไม่ขอท าสัญญาผูกพันกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนอีก 
สัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 จึงสิ้นสุดลงท าให้มหาวิทยาลัยมหิดลไม่สามารถ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ได้ กรณีจึงเป็นการผิดสัญญา เมื่อปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนังสือลงวันที่ 2 ตุลาคม 2544 แจ้งให้ผู้ฟูองคดีที่ 2 ทราบถึงกรณีการลาออกจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 โดยผู้ฟูองคดีที่ 2 ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 4 ตุลาคม 2544  
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จึงถือว่าผู้ฟูองคดีที่ 2 รู้ถึงการผิดสัญญาและรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีเพ่ือเรียกให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 
ชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวเป็นอย่างช้า 
 (๒.๕) กรณีที่ถือว่าวันที่หน่วยงานคู่สัญญาระบุให้ผู้รับทุนพ้นจากการรับราชการตาม
ค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 99/2550 และที่532/2550 กรณีที่ถือว่าวันที่
หน่วยงานคู่สัญญาระบุให้ผู้รับทุนพ้นจากการรับราชการตามค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ เป็นวันที่รู้
หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี สัญญาของผู้ได้รับทุนของกรมต ารวจ (ผู้ฟูองคดี) เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตร
นักบินพาณิชย์ตรี (ปีกติด) ระหว่างผู้ฟูองคดีกับผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 และสัญญาค้ าประกันของผู้ถูกฟูองคดีที่ 2 
เป็นสัญญาทางปกครองและสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ส าเร็จการศึกษาแล้ว
เข้ารับราชการไม่ครบระยะเวลา 8 ปี ตามข้อสัญญาโดยผู้ถูกฟูองคดีมีค าสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ลาออก
จากราชการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 ผู้ฟูองคดีจึงอาจบังคับสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ชดใช้เงิน
ให้แก่ทางราชการนับแต่วันที่ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ได้พ้นจากสถานภาพการเป็นข้าราชการเป็นต้นไป จึงถือว่าผู้ฟูองคดี
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 511/2550 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 30/2550 
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 202/2550 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 285/2550 กรณีผู้รับทุนถูกไล่ออก
หรือปลดออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู้รับทุนการศึกษาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา 
เนื่องมาจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็นคู่สัญญามีค าสั่งไล่ผู้รับทุนออกจากราชการถือว่าวันที่ออกหนังถืออันเป็น
ค าสั่งไล่ผู้รับทุนออกจากราชการเป็นวันที่หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 (๒.๖) กรณีปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา เนื่องจากถูกหน่วยงาน
ต้นสังกัดซึ่งเป็นคู่สัญญามีค าสั่งปลดออกจากราชการ ถือว่าวันที่ออกหนังถือเป็นค าสั่งปลดผู้รับทุนออกจาก
ราชการเป็นวันที่หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 400/2550 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียน 
จ่าทหารเรือปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา เนื่องจากถูกหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็น
คู่สัญญามีค าสั่งปลดออกจากราชการ ถือว่าวันที่ออกหนังสือเป็นค าสั่งปลดผู้รับทุนออกจากราชการเป็นวันที่
หน่วยงานคู่สัญญารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี ทั้งนี้ แม้จะระบุในหนังสือดังกล่าวให้มีผลเป็นการปลดออก
ย้อนหลัง 
 (๒.๗) กรณีท่ีผู้รับทุนพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาก่อนส าเร็จตามหลักสูตร ถือว่าวันที่
มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 321/2550 กรณีที่ผู้รับทุนพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ถือว่าวันที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต 
ในปี 2543 เป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการพ้องคดี 
 (๒.๘) การนับระยะเวลาการฟูองคดี กรณีที่ถือว่าผู้รับทุนลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ถือว่าวันที่ส่วนราชการในระดับจังหวัดได้รับแจ้งถึงการลาออกดังกล่าวจากหน่วยงานที่ผู้รับทุนปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุน เป็นวันที่หน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานคู่สัญญา) ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟูองคดี 
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 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 11/2550 เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระขอลาออกจากการ
เป็นนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2542 และผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกได้มีค าสั่งเมื่อวันที่ 
3 กันยายน 2542 อนุมัติให้ผู้ถูกฟูองคดีที่ 1 ลาออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2542 
จึงถือว่าวันที่ 30 กรกฎาคม 2542 เป็นวันที่ผู้ถูกฟูองคดีท่ี 1 ผิดสัญญาและเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟูองคดีนี้ 
 

การส่งเร่ืองให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟูองคดี  
๑. การจัดท าสรุปข้อเท็จจริง 
 (1) จัดท าสรุปข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย 
  - ฐานะทางกฎหมายและความสัมพันธ์ของหน่วยงานตัวความกับผู้ถูกฟูองคดี  
  - ข้อโต้แย้งสิทธิที่เกิดขึ้น 
  - การทวงถามให้เป็นไปตามสิทธิที่สัญญาก าหนด ผู้ถูกฟูองคดีละเลยไม่ช าระหนี้หรือไม่  
  - ความประสงค์ของตัวความท่ีจะเรียกร้อง พร้อมส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 (2) ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันครบก าหนดระยะเวลาการฟูองคดี 
 (3) การปิดอากรแสตมป์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 (4) เอกสารแสดงฐานะของผู้ถูกฟูองคดี 
  - กรณีบุคคลธรรมดา คือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร 
  - กรณีนิติบุคคล คือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
  - ผลการตรวจสอบสถานภาพการล้มละลายของผู้ถูกฟูองคดี 
  - ใบมอบอ านาจให้ด าเนินคดี 
  - การค านวณจ านวนค่าเสียหาย  
๒. การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     (๑) กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา 
  (1) สัญญารับทุนการศึกษา 
  (2) หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
  (3) หนังสือสัญญาค้ าประกัน (ปิดอากรแสตมป์) 
  (4) หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
  (5) ค าสั่งบรรจุเข้าปฏิบัติราชการและรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 
  (6) ค าสั่งให้ออกจากราชการ 
  (7) รายละเอียดการคิดค านวณการคิดค่าปรับและค่าเสียหาย 
  (8) หนังสือทวงถามของส่วนราชการผู้รับสัญญาที่ให้ผู้ผิดสัญญา ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ทุกฉบับ 
พร้อมหลักฐานการส่ง (ใบลงทะเบียนตอบรับ) 
  (9) หนังสือผัดหรือปฏิเสธการช าระหนี้ของผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน 
  (10) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้สัญญาและผู้ค้ าประกัน 
  (11) หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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     (๒) กรณีผิดสัญญาลาศึกษา 
  (1) ค าสั่งอนุญาตให้ลาศึกษา 
  (2) สัญญาลาศึกษา 
  (3) หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
  (4) หนังสือสัญญาค้ าประกัน (ปิดอากรแสตมป์) 
  (5) หนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
  (6) หลักฐานการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการหลักจากยุติการศึกษา 
  (7) ค าสั่งให้ออกจากราชการ 
  (8) รายละเอียดการคิดค านวณการคิดค่าปรับและค่าเสียหาย 
  (9) หนังสือทวงถามของส่วนราชการผู้รับสัญญาที่ให้ผู้ผิดสัญญา ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ทุกฉบับ 
พร้อมหลักฐานการส่ง (ใบลงทะเบียนตอบรับ) 
  (10) หนังสือผัดหรือปฏิเสธการช าระหนี้ของผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกัน 
  (11) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้สัญญาและผู้ค้ าประกัน 
  (12) หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
     (๓) กรณีผิดสัญญารับสภาพหนี้ขอผ่อนช าระ 
  (1) สัญญารับสภาพหนี้ และหนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้ท าสัญญารับสภาพหนี้ 
  (2) สัญญาค้ าประกัน และหนังสือยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
  (3) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้สัญญารับสภาพหนี้และผู้ค้ าประกัน 
  (4) หลักฐานการช าระหนี้และหนี้ที่ค้างช าระ พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด 
  (5) หนังสือของทางราชการคู่สัญญาแจ้งให้ผู้ให้สัญญาและ ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ พร้อมหลักฐาน
การรับหนังสือ 
  (6) หนังสือขอผัดหรือปฏิเสธการช าระหนี้ (ถ้ามี) 
  (7) หลักฐานเรื่องเดิมที่เป็นมูลเหตุให้ท าสัญญารับสภาพหนี้ 
  
ข้อสังเกต 
  - กรณีไม่มีสัญญา (หายหรือหาไม่พบ) ต้องใช้สัญญาเทียบเคียงของบุคคลที่เป็นนักศึกษา
รุ่นเดียวกันและหลักฐานการเป็นนักศึกษา ตลอดจนเอกสารการเรียนจบจากวิทยาลัยพยาบาล ก .พ.7 
เอกสารการพ้นจากการเป็นนักศึกษา ใบรับรองผลการจบการศึกษา (Transcript) 
  - กรณีผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายภายหลังมีการผิดสัญญาให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทายาท และเอกสารหลักฐานเพื่อฟูองคดีแก่ทายาทต่อไป 
  - กรณีการทวงถามควรตรวจสอบที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรใหม่ทุกครั้งก่อนการทวงถาม 
เพ่ือปูองกันการย้ายที่อยู่หรือการเปลี่ยนชื่อ 
  - กรณีผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ าประกันมีภูมิล าเนาหลายที่สามารถใช้ส าเนาหนังสือทวงถามจัดส่ง
ไปยังภูมิล าเนาแห่งอื่นๆ เพ่ือทวงถามในคราวเดียวกันได้ 
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๓. ระยะเวลาการส่งเรื่องให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อฟูองคดี 
  กรณีที่จังหวัดได้ด าเนินการคิดค านวณค่าปรับ และเรียกให้ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันชดใช้
ค่าปรับแล้วแต่ปรากฏว่า ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันไม่ได้ชดใช้เงินภายในระยะเวลาที่จังหวัดเรียกให้ช าระหนี้
แต่อย่างใด ตลอดจนจังหวัดได้มีหนังสือทวงถามแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับช าระหนี้นั้น จังหวัดจะต้องส่งเรื่องให้
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟูองคดีต่อศาลปกครองต่อไป ซึ่งในการด าเนินการฟูองคดีนั้น ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องด าเนินการยกร่างค าฟูองขอแต่งตั้งผู้แทนคดี การขอเบิกค่าธรรมเนียมศาล 
ดังนั้น หากจังหวัดจะส่งเรื่องให้ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฟ้องคดีจะต้องมีระยะเวลาให้ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้าเนินการตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการฟูองคดีต่อศาลปกครองได้ทันทีต่อไป 
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คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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แบบสัญญา 
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สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

 
      สัญญาเลขที่   . 

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

 
/การศึกษา... 

 
ลงชื่อ    นักศึกษาผู้ให้สัญญา 
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คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

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

/ระยะเวลา... 
 
 

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

 
 

/ข้อ 8 ... 
 
 

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

  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝุายละฉบับ 
 
  
 
    (ลงชื่อ)    ผู้ให้สัญญา 

           (    ) 
 

    (ลงชื่อ)    ผู้รับสัญญา 

                     (    ) 
 

    (ลงชื่อ)    พยาน 
                     (    ) 
 

    (ลงชื่อ)    พยาน 
            (    ) 
 
 
 

 
 
 
 



๙๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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สัญญาค้ าประกัน 

สัญญาท าท่ี    . 

วัน เดือน   พ.ศ.  . 

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

  ข้าพเจ้า     อายุ ปี สถานะทางครอบครัว                  . 
อาชีพ              สังกัด                                       .บัตรประจ าตัวประชาชน/   

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

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

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

/ข้อ 3… 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ค้ าประกัน (ลงชื่อ)    นักศึกษาผู้ให้สัญญา 



๙๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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  ข้อ 3  ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบ
อยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา 

  สัญญานี้ท าขึ้นไว้   ( ) ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

 

 

 
   (ลงชื่อ)    ผู้ค้ าประกัน 

           (    ) 
 

   (ลงชื่อ)    คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
           (    ) 
 

   (ลงชื่อ)    พยาน 
           (    ) 
 

   (ลงชื่อ)    พยาน 
            (    ) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้ค้ าประกัน 
                     (    ) 
 

 

 

      

(ลงชื่อ)    นักศึกษาแพทย์ผู้ให้สัญญา 

 



๙๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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หนังสือแสดงความยินยอม 
 

เขียนที่     . 
วันที่  เดือน   พ.ศ.   

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

 

 (ลงชื่อ)    นักศึกษาแพทย์ผู้ให้สัญญา 

 



๙๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ให้สัญญา 
(โปรดกรอกรายละเอียดภูมิล าเนาในการสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 

 

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

รายชื่อจังหวัดภูมิล าเนาทีต่้องชดใช้ทุนตามพื้นที่การรับของมหาวิทยาลัยที่ให้ในการสมัคร 
เข้าร่วมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

ณ วันที่สมัคร 
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) 

 
จังหวัด            . 
 

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

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน (ODOD) 
 
อ าเภอ      จังหวัด      . 
 

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

 



๙๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ 
 

สัญญาเลขที่   . 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

 
      ลงชื่อ    ผู้ให้สัญญา 

              (    ) 
 

      ลงชื่อ    ผู้รับสัญญา 

              (    ) 
 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

  ข้าพเจ้า    คู่สมรสหรือผู้ปกครองของ                 .. 

ยินยอมให้     ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 

 
      ลงชื่อ    ผู้ให้ความยินยอม 

              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

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

              (    ) 
 

 



๑๐๓ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

สัญญาค้ าประกัน 

(สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ)163
 

 

 สัญญาเลขท่ี  /  . 
ท าท่ี      . 

วันที ่  เดือน   พ.ศ.  . 
 

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

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

ข้อ 3 … 

                                                           

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



๑๐๔ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

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

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

(    )        
  (๓).                                                                                           . 
                                                                                                               . 
 

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

      ลงชื่อ    ผู้ค้ าประกัน 

           (    )                                
 

      ลงชื่อ    พยาน 
           (    )                                
 

      ลงชื่อ    พยาน 
           (    )                                
 
 
 
 

หมายเหตุ: การแสดงหลักทรัพย์ตามข้อ 3 และสัญญาตามข้อ 4 ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลภายนอก 



๑๐๕ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

สัญญาเลขท่ี   . 
 

แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนช าระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน 

ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

ท าท่ี    . 
วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 

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

ได้ชดใช้เงินในวันที่ท าหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แล้วเป็นจ านวนเงิน     บาท 

(     ) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้จ านวน   บาท 

(    ) ส่วนเงินที่ยังค้างช าระที่เหลืออีกจ านวน                 บาท 

(    ) ขอผ่อนช าระให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  ปี          เดือน 

พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ค้างช าระนับแต่วันที่ท าหนังสือนี้จนถึงวันช าระ
หนี้ครบตามจ านวน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
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  ข้อ 2 จ านวนเงินที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชดใช้ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าขอผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ                            .บาท (                                                  ) พร้อมทั้งช าระ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดที่ช าระเงินต้นด้วยจนกว่าจะครบจ านวนเงินที่ต้องรับผิดชดใช้และข้าพเจ้ารับรองว่า
จะไม่เรียกร้องเพ่ือขอระงับ หรืองดเว้นการช าระหนี้ครั้งนี้เป็นอันขาด ทั้งนี้ จะเริ่มผ่อนช าระภายในวันที่        .              
ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน   พ.ศ.             .เป็นต้นไป 

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

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

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

  ข้อ 6. หากต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการส่งเงินหรือในการบังคับช าระหนี้ 
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะยอมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 

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

    ลงชื่อ    ผู้รับสภาพหนี้ 
          (    ) 
 

 ลงชื่อ    พยาน  ลงชื่อ   พยาน 

 (    )    (   ) 
 

 
 



๑๐๗ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

  ข้าพเจ้า     อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที่                   .. 

ตรอก/ซอย                              ถนน    ต าบล/แขวง                               .. 

อ าเภอ/เขต   จังหวัด   สัญชาติ                                               .. 

คู่สมรสของ    ได้รับทราบข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนช าระหนี้ 

ของ     แล้วยินยอมให้    ท าสัญญานี้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ    ผู้ยินยอม 

              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

 

 

 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

สัญญาค้ าประกัน 
(แบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนช าระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน  

ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ)164 
 

สัญญาเลขท่ี        /  . 
ท าท่ี    . 

     วันที ่  เดอืน   พ.ศ.   
 

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

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

ข้อ 3 ... 

                                                           

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



๑๐๙ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

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

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

              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

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



๑๑๐ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

สัญญาเลขท่ี   . 
 

สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน                 
ตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

 
เขียนที่   . 

     วันที ่  เดอืน   พ.ศ.  . 
 

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

2. (ก)... 
 



๑๑๑ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

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

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

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

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

              (    ) 
 
      ลงชื่อ    ผู้รับสัญญา 

              (    ) 
 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 
   

  ข้าพเจ้า     คู่สมรสของ    . 

ได้รับทราบข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว ยินยอมให้    .ท าสัญญานี้ได ้

 

 

 

      ลงชื่อ    ผู้ยินยอม 

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

ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)165 
สัญญาเลขท่ี  . 

ท าท่ี    . 
     วันที ่ เดอืน  พ.ศ.   

 

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

 
ข้อ 3 ... 

                                                           

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

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

              (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
              (    ) 
 

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



๑๑๖ 
 

คู่มือการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

และค าสั่งมอบอ านาจ 



 
ที่ นร 1013.8.5/ว 22 

   
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม.  10300 

 15  กันยายน  2552 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม จังหวดั) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม   ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป   ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบ 
ดวยแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายปรีชา   วชัราภัย) 
                                  เลขาธิการ ก.พ.                               สําเนาถูกตอง 

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



หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม 

 ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบัิติการวจิัย ในประเทศ 

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

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

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

หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

ข้อ ๑  ในหลกัเกณฑนี์9  

“ผูมี้อาํนาจอนุมติั”  หมายความวา่   

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

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

(๓) หวัหนา้ส่วนราชการซึ�งไม่มีฐานะเป็นกรม สาํหรับขา้ราชการในส่วนราชการนั9น 



 ๒

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

"ขา้ราชการ”  หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

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

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

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

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

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

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

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

 



 ๓

การศึกษาเพิ�มเตมิ 

ข้อ ๔  การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

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

 (๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพิ�มเ ติมในสถาบันการศึกษาที�กระทรวง 
ศึกษาธิการใหก้ารรับรองมาตรฐานหลกัสูตร 

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

ข้อ ๕ ขา้ราชการที�จะไปศึกษาเพิ�มเติมในประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี9  

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

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

(๓) ผูบ้งัคบับญัชาตั9งแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9นไปรับรองว่าเป็น 
ผูที้�มีความประพฤติดี และตั9งใจปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

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

ข้อ ๖  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปศึกษาเพิ�มเติม ตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  



 ๔

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

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

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

การฝึกอบรม 

ข้อ ๗   การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคํานึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

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

(๒)  ตอ้งเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบนัหรือหน่วยงานที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้
ความเห็นชอบ 

(๓)  ขา้ราชการที�จะไปฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�หลกัสูตรฝึกอบรม
นั9น ๆ กาํหนด 

ข้อ ๘  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรมตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบนัที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรม 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการ 
ที�จะตอ้งใหข้า้ราชการผูน้ั9นไปฝึกอบรม 

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



 ๕

การดูงาน 

ข้อ ๑๐  เรื�องหรือหัวขอ้ที�จะไปดูงานตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน์กบังานของ
ส่วนราชการนั9น และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

ข้อ ๑๑  การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ตอ้งมีระยะเวลาในการดูงาน 
ไม่เกินเจด็วนั  ในกรณีที�มีระยะเวลาในการดูงานเกินเจด็วนั ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่กต็าม 
ใหถื้อเป็นการฝึกอบรม 

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

การปฏิบัตกิารวจิยั 

ข้อ ๑๒  การให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งเป็นนกัวิจยัที�มีผลงานวิจยัที�เป็นประโยชน์ และ
ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศแลว้อยา่งนอ้ยสองผลงาน 

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

(๓) ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการวิจยัสาํหรับขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัให้ไป
ปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะตอ้งไม่เป็นไปในลกัษณะวา่จา้ง 

(๔) เป็นการปฏิบติัการวิจยัตามโครงการและแผนปฏิบติังานที�ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส่วนราชการเจา้สังกดัแลว้ 

ข้อ ๑๓  ขา้ราชการที�จะไปปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี9  

(๑)  สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 



 ๖ 

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

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

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

ข้อ ๑๔  ให้ส่วนราชการเจา้สังกดัดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขนี9  แลว้นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัเพื�อพิจารณาอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวจิยั 

ในการขออนุมติัตามวรรคหนึ�งใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี9  
(๑) โครงการ แผนปฏิบติัการวิจยั  พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 

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

ให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ตลอดจน แผนงานหรือโครงการที�จะให้ขา้ราชการผูน้ั9น
กลบัมาปฏิบติัราชการ 

(๓) รายละเอียดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไปปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๑๕  ส่วนราชการจะอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวิจยัไดไ้ม่เกินสองปีนบัแต่
วนัที�เริ�มไปปฏิบติัการวจิยั 

การทําสัญญา 

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

ใหส่้วนราชการทาํสัญญาใหข้า้ราชการที�ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยั
กลบัมาปฏิบติัราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาที�ใชใ้นการศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการ
วจิยัแลว้แต่กรณี 



 ๗ 

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

ในกรณีที�กลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบกาํหนดตามสัญญา กใ็หล้ดจาํนวนเงิน
ที�จะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 

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

การกาํกบัดูแล 

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

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

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

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



 ๘

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

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

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

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

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

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

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

กรณีรับทุน  ลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

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

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

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

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

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

ตามที่กําหนดไวในสัญญา 
“ระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใช”  หมายความวา  จํานวนวันที่ยังรับราชการชดใชไมครบ

ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญา  ซ่ึงคํานวณไดโดยใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชลบดวยระยะเวลา 
ที่ไดรับราชการชดใชแลว 

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

และหลักเกณฑการทําสัญญาและการชดใชเงินข้ึนเองได 
(๓) การดูงานในประเทศหรือตางประเทศที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม 
ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจพิจารณาตีความ

และวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับ  รวมถึงกําหนดการปฏิบัติ  และยกเวนการปฏิบัติ 
ตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๑ 
การจัดทําสัญญา 

 
 

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

ขอ ๘ การรับทุน  การลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ที่ตองทําสัญญา  มีดังนี้ 

(๑) การรับทุนเพื่อการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการ
ตามความตองการของสวนราชการ 

(๒) การรับทุนของขาราชการจากสวนราชการเพื่อกลับมารับราชการตามความตองการ 
ของสวนราชการ  ในกรณีที่สวนราชการเจาของทุนกําหนดใหตองทําสัญญากลับมารับราชการชดใช 
ในสวนของเงินทุนแยกตางหากจากสัญญาลาศึกษา  ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ 

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

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

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

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



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๐ การค้ําประกันตามขอ  ๗  ใหจัดทําสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลัง
หรือสวนราชการเจาของทุน  แลวแตกรณีกําหนด  โดยจัดใหมีผูคํ้าประกัน  ดังนี้ 

(๑) ผูคํ้าประกันตองเปนบิดา  หรือมารดาของผูทําสัญญา  ถาไมมีทั้งบิดาและมารดาตองใหพี่  
หรือนองรวมบิดาหรือมารดาของผูทําสัญญาเปนผูคํ้าประกัน  ทั้งนี้  ผูคํ้าประกัน  ไมตองแสดงหลักทรัพย
ประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน 

(๒) ถาไมมีบุคคลตาม  (๑)  จะใหบุคคลอื่นเปนผูคํ้าประกันโดยแสดงหลักทรัพยก็ไดเวนแต
ในกรณีที่ไมสามารถแสดงหลักทรัพยได  ใหพิจารณาความสามารถในการใชหนี้จากฐานะและรายได
แทนการแสดงหลักทรัพยได 

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

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

 
หมวด  ๒ 

การชดใชเงินเมื่อผิดสัญญา 
 

 

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

หลักเกณฑและวิธีการการคิดคํานวณเงินที่พึงตองชดใชตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๒ การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุน  การลาศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมากกวาหนึ่งคร้ัง  ใหนําระยะเวลา



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ที่ไดรับราชการชดใชแลวทั้งหมดรวมกัน  แลวนําไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใช 
ตามสัญญาฉบับแรกกอน  สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชระยะเวลาที่ตองรับราชการชดใชตามสัญญา 
ที่เกิดข้ึนในลําดับถัดไป 

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

การคิดคํานวณระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชในกรณีการรับทุนเลาเรียนหลวง  หรือทุนอื่น
ในลักษณะเดียวกันเพื่อไปศึกษา  แลวไดรับทุนอื่นเพื่อศึกษาตอเนื่อง  โดยไดทําสัญญารับทุนตอเนื่องกัน   
ใหนําระยะเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปหักออกจากระยะเวลาที่ตองรับราชการ  ชดใชตามสัญญาทุกฉบับ 
ไปพรอมกัน  เวนแตสัญญารับทุนจะกําหนดเง่ือนไขการรับราชการชดใชไวเปนอยางอื่น 

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

ขอ ๑๕ การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใชกรณีผิดสัญญาการไปปฏิบัติงาน 
ในองคการระหวางประเทศใหดําเนนิการ  ดังนี้ 

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

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



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

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

 
หมวด  ๓ 

การผอนผันการชดใชเงินและการนับระยะเวลาชดใช 
 

 

ขอ ๑๗ การผอนผันตามหมวดนี้ใหสวนราชการคูสัญญาจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูคํ้าประกัน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๘ การผิดสัญญาตามขอ  ๑  ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงิน  ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ออกจากราชการเพื่อรับตําแหนงขาราชการการเมือง  และไดรับแตงต้ังเปนขาราชการการเมือง

ภายในสามเดือนนับแตวันลาออก 
(๒) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  แลวไดรับการเลือกต้ัง 

(๓) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  แลวไมไดรับเลือกต้ังและไดกลับเขารับราชการในสวนราชการเดิม  สวนราชการใหม  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  โดยไดรับความยินยอมจากสวนราชการเดิมภายในหกเดือนนับแตวันเลือกต้ัง 

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

(๕) การสั่งใหขาราชการไปทําการอยางอื่นซ่ึงมิใชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
โดยรัฐมนตรีเจาสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

การสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซ่ึงตอง
ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือกฎหมายอื่น 

(๖) ลาไปปฏิบัติงาน  ณ  องคการระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก  ทั้งนี้เฉพาะการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่  ๑  ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๗) ลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน  ณ  องคการระหวางประเทศ  ประเภทที่  ๒  ตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

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

ขอ ๑๙ เมื่อครบกําหนดเวลาการผอนผันตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  หากผูผิดสัญญาซึ่งไดรับ
การผอนผันยังมีระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใชตามสัญญาเหลืออยูไมกลับเขารับราชการ  ใหสวนราชการ
คูสัญญาดําเนินการบังคับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันใหชําระหนี้โดยพลัน 

ขอ ๒๐ ผูผิดสัญญาตามขอ  ๑๑  อาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา 
การรับราชการชดใชตามสัญญาได  เมื่อเขาหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูผิดสัญญาซึ่งออกจากราชการขอกลับเขารับราชการ  ตองไดรับการบรรจุ 
ใหเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐภายในหกเดือนนับแตวันที่ออกจากราชการ  
และการออกจากราชการนั้นตองมิใชกรณีถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช 

(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่
กําหนดในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอม 
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได  และหากมีการผิดสัญญารับทุน
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชในสวนราชการอื่น  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

แหงใหมที่เปนคูสัญญา  และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอม
เปนหนังสือ  และตองไดรับการบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน  ผูผิดสัญญาตองชดใชเงินที่ยังขาดอยู
ตามสัญญา  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทา  โดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลาที่รับราชการชดใชแลว 

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

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญา  หรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๑ ผูผิดสัญญาตามขอ  ๑๑  ซ่ึงไมอาจขอใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการ 
เปนระยะเวลาการรับราชการชดใชตามสัญญาตามขอ  ๒๐  อาจขอใหนับเวลาที่กลับเขารับราชการใหม
เปนการรับราชการชดใชทุนได  โดยตองชดใชเงินบางสวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังนี้ 

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

ในกรณีที่ไมไดรับทุน  ใหชดใชเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  สวนเบี้ยปรับของ
เงินเดือน  และเบี้ยปรับของเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ  ใหนําไปคํานวณเปนเงินที่จะตองรับราชการ
ชดใชตามสัญญาฉบับใหม 
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(๒) ผูผิดสัญญาตองทําสัญญารับราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตองรับ
ราชการชดใช 

(๓) การขอกลับเขารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุน  และหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอมเปนหนังสือ 
ใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได  และหากมีการผิดสัญญารับทุน 
รวมอยูดวยตองไดรับความยินยอมในลักษณะเดียวกันจากสวนราชการเจาของทุนดวย 

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

(๕) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาฉบับใหมโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

(๖) การผิดสัญญาชดใชเงินตามสัญญาที่ไดรับการผอนผัน  ผูผิดสัญญาตองชําระเงินที่ยังชําระ
ไมครบตาม  (๑)  พรอมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินที่ยังขาดอยูโดยใหคิดลดลงตามสวนของเวลา 
รับราชการชดใชไปแลว 

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

(๘) ในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ไดรับการผอนผัน  ถาไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา
จากผูผิดสัญญาหรือผูคํ้าประกัน  หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงิน  อันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้น
ไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน  บุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวนั้นคืนไมไดทั้งส้ิน 

ขอ ๒๒ การผิดสัญญารับทุนตามขอ  ๘  (๑)  ของผูรับทุนที่รับทุนในขณะที่ยังไมไดรับราชการ
ใหไดรับการผอนผันยังไมตองชดใชเงินตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

จากที่กําหนดในสัญญา  สวนราชการที่เปนเจาของทุน  และหรือสวนราชการคูสัญญา  ตองใหความยินยอม
เปนหนังสือใหนับเวลาการรับราชการเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอไปได 

(๔) ในระหวางรับราชการชดใชทุน  หากมีความประสงคจะรับราชการชดใชทุนในสวนราชการอื่น
หรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไป  สวนราชการเจาของทุนและหรือสวนราชการคูสัญญา   
และสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความยินยอมเปนหนังสือ  และตองไดรับ
การบรรจุเขารับราชการในทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม 

(๕) การผิดสัญญาระหวางการผอนผันชดใชทุน  ผูรับทุนตองชําระเงินทุนพรอมเบี้ยปรับ 
ตามสัญญารับทุนเดิม  โดยใหคิดคํานวณเงินลดลงตามสวนของเวลาที่ไดรับราชการชดใชไปแลว 

(๖) การรับราชการในสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กําหนด 
ไวในสัญญา  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิม  
และเปนผูจัดทําสัญญาผอนผันโดยมีผูคํ้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือเห็นชอบ 

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

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

ขอ ๒๓ ในกรณีดังตอไปนี้  ใหนับเวลารับราชการในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
แลวแตกรณีของผูรับทุนตามขอ  ๘  (๑)  เปนเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาเดิมได 

(๑) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุน  ไดเปลี่ยนสภาพ  เปนหนวยงานของรัฐ 
(๒) สวนราชการตามที่กําหนดในสัญญาใหรับราชการชดใชทุนไดบรรจุใหผูรับทุนเขารับราชการ

ชดใชทุนเปนพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกัน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่น 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๓) สวนราชการเจาของทุนและสวนราชการที่รับราชการชดใชทุนเห็นชอบใหไปรับราชการ
ชดใชทุนในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐแหงใหมอยางตอเนื่อง 

 
หมวด  ๔ 

การบังคับชําระหนี้และการผอนผันการชําระหนี้ 
 

 

ขอ ๒๔ เมื่อมีการผิดสัญญาตามระเบียบนี้  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐคูสัญญา
ดําเนินการบังคับตามสัญญากับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกัน  ใหชดใชเงินพรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลัน
จนคดีถึงที่สุด  ทั้งนี้  ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 

เมื่อใดที่ไดดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันจนถึงที่สุดแลว  หากยังไมชําระหนี้  หรือ
เมื่อบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันแลวยังไมเพียงพอชําระหนี้  ใหดําเนินการ
ฟองคดีผูผิดสัญญาและผูคํ้าประกันเปนคดีลมละลายตอไป 

ขอ ๒๕ กรณีผูคํ้าประกันเปนบุคคลภายนอก  ซ่ึงมิใชบิดา  มารดา  พี่หรือนองของผูผิดสัญญา  
เมื่อคดีถึงที่สุดแลวผูผิดสัญญาไมยอมชําระหนี้หรือไมมีทรัพยสินที่จะบังคับคดีเพื่อนํามาชําระหนี้ได 
และผูคํ้าประกันไมสามารถชําระหนี้ได  หากผูคํ้าประกันประสงคจะขอผอนผันการชําระหนี้  ใหย่ืนคําขอ
ตอสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เปนคูสัญญา 

เมื่อไดรับคําขอผอนผันของผูคํ้าประกันตามวรรคหนึ่ง  ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่เปนคูสัญญาสงเร่ืองใหกระทรวงการคลังพิจารณาพรอมความเห็นวา  สมควรผอนผันใหผูคํ้าประกันชดใช  
โดยยกเวนเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี  และผอนชําระโดยไมมีดอกเบี้ย  
หรือไม  เพียงใด  เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

การผอนผันใหยกเวนเบี้ยปรับ  ดอกเบี้ยตามสัญญา  คาฤชาธรรมเนียมที่ใชดําเนินคดี  และผอนชําระ
โดยไมมีดอกเบี้ย  ตามความในวรรคกอนใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง  คําวินิจฉัยของ
กระทรวงการคลังใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูคํ้าประกันซ่ึงไดรับการผอนผันไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง 
ตามวรรคสาม  ใหดําเนินการบังคับคดีเอากับทรัพยสินของผูคํ้าประกัน  หรือดําเนินคดีลมละลายตอไป  
ภายในกําหนดอายุความตามกฎหมาย 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

ขอ ๒๗ ผูรับทุนที่สวนราชการไดบรรจุใหเปนพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานในลักษณะเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น  เพื่อชดใชทุนกอนวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการรับราชการชดใชทุนตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 







 
 
 

หลักเกณฑและวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับการทาํสัญญาและการชดใชเงนิ 
กรณีรบัทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบติัการวจิัย และปฏบิัติงานในองคการระหวางประเทศ 

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

หมวดที่ 1 
การจัดทาํสญัญา 

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

 สําหรับสัญญาค้ําประกันใหปดอากรแสตมปตามอัตราที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายรัษฎากร 
และตองดําเนินการใหแลวเสร็จในวันทําสัญญาหรืออยางชาตองไมเกินกวาวันที่จะนําสัญญาดังกลาวไปใช
เปนหลักฐานในการดําเนินคดี  

 

หมวดที่ 2 
หลักฐานและวิธกีารตรวจสอบคํานวณเงิน 

 

 ขอ 3 หลักฐานที่ตองใชในการตรวจสอบคํานวณเงินมีดังนี้ 

  (1) สําเนาสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย การไปปฏิบัติงาน                

ในองคการระหวางประเทศพรอมสัญญาค้ําประกัน 

  (2) สําเนาสัญญาขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พรอมสัญญาค้ําประกัน (ถามี) 

  (3) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พรอมคําสั่งใหกลับ       

เขาปฏิบัติราชการชดใชภายหลังสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

  (4) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

  (5) สําเนาคําสั่งระบุการออกจากราชการ 

  (6)  สําเนาบัตรตรวจจายเงินเดือน 

  (7) รายละเอียดวิธีคํานวณเงินที่เรียกชดใช 

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

การชดใชคืนในกรณีปฏิบัติผิดสัญญา ขอรายละเอียดวารับทุนไปตั้งแตวัน เดือน ปใด ถึงวัน เดือน ปใด และรับทุน

ไปจํานวนทั้งสิ้นเทาใด 

   (9) สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ 

  (10) ในกรณีเปนการปฏิบัติผิดสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร 

ทันตแพทย เภสัชศาสตร ใหจัดสงสําเนาสัญญาดังกลาวพรอมสัญญาค้ําประกัน 

  (11) ในกรณีเปนการปฏิบัติผิดสัญญาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

ใหจัดสงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 
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   (ก) อัตราเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับกอนการไปปฏิบัติงานในองคการ

ระหวางประเทศ 

   (ข) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศและสําเนา

คําสั่งขยายเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ (ถามี) 

   (ค) สําเนาคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติราชการชดใชภายหลังเสร็จส้ินการไปปฏิบัติงาน

ในองคการระหวางประเทศ 

 ขอ 4 ในกรณีมีการปฏิบัติผิดสัญญาหลายประเภท ใหรวบรวมหลักฐานดังกลาวขางตน     

ใหครบถวนทุกสัญญา 

 ขอ 5 ในกรณีที่ไมสามารถคนหาหลักฐานตางๆ ตามที่ระบุไวดังกลาวขางตนได ใหใช

หลักฐานอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได เชน สัญญามาตรฐานที่ใชในขณะที่มีการทําสัญญา สัญญาของบุคคลอื่น

ที่ทําในชวงเดียวกันหรือมีขอกําหนดความรับผิดตามสัญญาเปนแบบเดียวกัน หนังสือรับรองระบุวัน เดือน ป 

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

เลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน 

 ขอ 6 การคิดคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาพึงตองชดใช ใหถือปฏิบัติตามนัยขอ 14 ของ

ระเบียบฯ ซึ่งสามารถกําหนดเปนสูตรไดดังนี้  

 

 

   

 

เงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใช =   เงินเดือนและหรือเงินทุนที่ไดรับไปทั้งหมด x ระยะเวลาที่จะตองรับราชการชดใช      x เบี้ยปรับตามสัญญา 

จํานวนวันที่ตองปฏิบัติราชการชดใชทั้งหมดตามที่ระบุไวในสัญญา 

 

 หลักเกณฑการคิดคํานวณเงินเดือนที่ไดรับระหวางลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ใหรวม

เงินเดือน เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือในระหวางลาศึกษาฯ ทั้งหมด ตามหลักเกณฑดังนี้ 

  (1) ในชวงที่ลาศึกษาปใดไดรับเงินเดือนเต็มป ใหคํานวณโดยถือวา 1 ปมี 12 เดือน 

การคํานวณเงินเดือนที่ไดรับในชวงเวลานี้ใหนําเงินเดือนที่ไดรับในแตละเดือนคูณดวย 12 

  (2) ในชวงที่ลาศึกษาไมเต็มปใหนับจํานวนเปนเดือน โดยถือเดือนตามปฏิทิน กลาวคือ 

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

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

 ขอ 7 การคํานวณระยะเวลาที่รับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาที่ตอง

ปฏิบัติราชการชดใช ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติราชการชดใช รวมทั้งระยะเวลาที่ไดปฏิบัติราชการชดใชไปแลว    

ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

  (1) การนับระยะเวลาเปนวันใหคํานวณวันตามความเปนจริง เชน เดือนใดมี 31 วัน 

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

  (2) ในกรณีระยะเวลาดังกลาวในขอ (1) มีกําหนดเวลาหลายป การคิดคํานวณ

สามารถรวมระยะเวลาเปนปได 

  (3) กรณีสัญญากําหนดใหปฏิบัติราชการชดใชเปนป เชน ตองปฏิบัติราชการชดใชเปน

ระยะเวลา 3 ปติดตอกัน หรือไมนอยกวา 2 ป กรณีนี้ใหคิดคํานวณระยะเวลาดังกลาวเปนวัน โดยใหคิด 1 ป   

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

 ตัวอยางการคํานวณเงินเพื่อชดใชกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

และปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหมายเลข 4  

 ขอ 8 ระยะเวลาดังตอไปนี้สามารถนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได 

  (1) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

  (2) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงที่ไดรับเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งหรือตามกฎหมาย

เกี่ยวกับราชการบริหารสวนทองถิ่น 

  (3) ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ประเภทที ่ 1              

และระยะเวลาการไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ตั้งแตปที่ 2 ของการลาตามระเบียบวาดวย

การลาของขาราชการ พ.ศ.2535 
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  (4) ระยะเวลาที่ถูกยืมตัวไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่น 

  (5) ระยะเวลาที่ไปรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 

  (6) ระยะเวลาที่โอนไปรับราชการยังสวนราชการอื่น โดยไดรับความยินยอม          

จากสวนราชการคูสัญญาใหนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได 

  (7) ระยะเวลาลาปวย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาบวช ซึ่งไดรับอนุมัติการลาโดยถูกตอง

ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ไมวาจะไดรับเงินเดือนในระหวางลาหรือไมก็ตาม   

แตจะตองเปนการลาในระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุนเทานั้น 

 ขอ 9 ระยะเวลาที่ไมสามารถนับเปนเวลาปฏิบัติราชการชดใชได  

  (1) ระยะเวลาที่ลาติดตามคูสมรส 

  (2) ระยะเวลาที่ขาดราชการ 

   

หมวดที่ 3 

ขั้นตอนการเรียกชดใชเงนิ 

 

 ขอ 10  เมื่อตรวจสอบคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใชเรียบรอยแลว ใหทําเปนหนังสือ

แจงใหผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันชดใชเงินตามจํานวนที่ตรวจสอบคํานวณไดและสงหนังสือทวงถาม     

ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยกําหนดระยะเวลาใหชดใชภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ

หนังสือหรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ยกเวนในกรณีที่คดีใกลขาดอายุความ ใหรีบสงเรื่องให

พนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 

 ขอ 11 กรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุไวตามหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ฉบับแรกแลว 

หากผูผิดสัญญาและผูค้ําประกันไมยินยอมชดใชไมวาดวยเหตุใดใหถือวาตกเปนลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้                

นับแตพนระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก และใหทําหนังสือทวงถามอีกครั้งโดยไมตอง

กําหนดระยะเวลาแตใชขอความที่กําหนดใหชําระหนี้โดยเร็ว หากภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ

หนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไมไดรับการชดใช ใหรวบรวมหลักฐานสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 
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 ขอ 12 กรณีผูผิดสัญญาโตแยงจํานวนเงินที่สวนราชการตรวจสอบคํานวณได ใหสวนราชการ    

รีบดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง  ในกรณีที่ เห็นวาไดตรวจสอบตามหลักเกณฑและวิธีการ                

ที่กระทรวงการคลังกําหนดแลวให รีบแจงผลการตรวจสอบและยืนยันใหผู ผิดสัญญาชดใชอีกครั้ง                

ในการทวงถามครั้งที่สองนี้สวนราชการไมตองกําหนดระยะเวลาการเรียกชดใชอีก ทั้งนี้ ใหถือวาผูผิดสัญญา   

ตกเปนลูกหนี้ผิดนัดนับแตวันพนกําหนดระยะเวลาตามหนังสือทวงถามฉบับแรก หากภายในเวลา 30 วันนับแต

วันที่ผูผิดสัญญาไดรับหนังสือทวงถามฉบับที่สอง ยังไมไดรับการชดใชจากผูผิดสัญญา ใหรวบรวมเอกสาร

และพยานหลักฐานตาง ๆ สงใหพนักงานอัยการดําเนินคดีทันที 

 ขอ 13 กรณีที่ผูผิดสัญญาชดใชเงินเกินความรับผิดใหสวนราชการคืนเงินจํานวนดังกลาว

ใหแกผูผิดสัญญา (หรือผูค้ําประกันกรณีที่ผูค้ําประกันเปนผูชําระเงินดังกลาว) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

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

ขอตกลงกับกระทรวงการคลังอีก 

 ขอ 14 กรณีที่ผูผิดสัญญาตองชําระดอกเบี้ย ใหสวนราชการนําเงินที่ไดรับชดใชในแตละงวด

หักชดใชในสวนของดอกเบี้ยกอน สวนที่เหลือจึงนําไปหักชดใชเงินตน ทั้งนี้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 329 

 ขอ 15 การคํานวณจํานวนทุนทรัพยหรือคาเสียหายเพื่อเปนทุนทรัพยในการฟองคดี ใหใช

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในวันที่ยื่นฟองคดีตอศาลเปนเกณฑในการคํานวณคาเสียหายของเงินสกุล

ตางประเทศเปนเงินไทย แตใหระบุในคําขอทายฟองวา ขอใหศาลพิพากษาใหจําเลยชดใชเปนเงินสกุล

ตางประเทศ เมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดใหชดใชเปนเงินสกุลตางประเทศจํานวนเทาใด จึงใหจําเลยชําระหนี้

ตามอัตราแลกเปลี่ยนเปนเงินไทย 

 ขอ 16 กรณีผูผิดสัญญามีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดที่พึงไดรับจาก               

ทางราชการ เมื่อสวนราชการตรวจสอบคํานวณเงินที่ผูผิดสัญญาตองชดใชเรียบรอยแลว ใหรีบดําเนินการ

เรียกชดใชโดยเร็ว พรอมสงเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายเงินดังกลาว ในกรณีที่ยังมิไดรับชดใชเงินและผูผิดสัญญาไดรับอนุมัติใหเบิกเงิน

ดังกลาวจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ใหดําเนินการเบิกหักผลักสงเงินดังกลาวสงเปนรายไดแผนดินเพื่อ

ชดใชหนี้ตามสัญญา กรณีเงินที่ไดรับชดใชจากการเบิกหักผลักสงเงินดังกลาวไมเพียงพอชําระหนี้ ก็ใหเรียก

ชดใชเพิ่มในสวนที่ยังขาดอยูตอไป 
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 ขอ 17 กรณีผูผิดสัญญาไมอาจชดใชเงินใหเสร็จส้ินในคราวเดียวและขอผอนชําระเงิน                

ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการผอนชําระตามที่ระบุไวในหมวดที่ 5 

 ขอ 18 กรณีผูผิดสัญญาขอผอนผันใหนับเวลาที่บรรจุกลับเขาเปนขาราชการหรือเปน

พนักงานเปนเวลาชดใชทุนตามสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ใหพิจารณาและอนุมัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดที่ 6  

 

หมวดที่ 4 
การคํานวณดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

 

 ขอ 19 การคํ านวณดอกเบี้ ยผิดนัดใหคํ านวณตามอัตราที่ กํ าหนดไว ในสัญญา                

หรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย (ในกรณีที่มิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวในสัญญา) โดยเริ่มคํานวณนับแต

วันถัดจากวันครบกําหนดใหชําระหนี้ตามหนังสือทวงถามฉบับแรกจนถึงวันที่มีการชําระเงินเสร็จส้ินหรือวันที่

มีการทําสัญญารับสภาพหนี้ผอนชําระเงินแลวแตกรณี การโตแยงหรือขอผอนผันไมวาในกรณีใดไมถือ      

เปนเหตุใหงดเวนการคิดดอกเบี้ย 

 ขอ 20 กรณีผูผิดสัญญารับเงินทุนเปนเงินตราตางประเทศ การเรียกชดใชคืนใหคิด                

อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ 

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

ตางประเทศจากธนาคารเพื่อมอบใหผูรับทุน เมื่อมีการผิดสัญญา ใหชดใชคืนโดยใชอัตราขายของธนาคาร 

ในวันที่นําเงินมาชําระ 

   (2)  ถาเปนทุนประเภท 1(ข) ซึ่งเปนทุนที่รัฐบาลไดรับมอบเปนเงินตราตางประเทศ

มอบใหผูรับทุนโดยตรงหรือไมก็ตาม เมื่อมีการผิดสัญญา ใหชดใชคืนโดยใชอัตราซื้อของธนาคารในวันที่    

นําเงินมาชําระ 

   (3)  การคิดอัตราแลกเปลี่ยนใหคิดในวันที่มีการชําระเงิน ทั้งนี้ เปนไปตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 196 วรรค 2 

   (4)  การคิดคํานวณดอกเบี้ยของเงินทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ ใหคิดดอกเบี้ย

เปนเงินสกุลนั้น ๆ แลวจึงแปลงคาเปนเงินไทยในวันที่ไดรับชดใชดอกเบี้ย 
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หมวดที่ 5 

หลักเกณฑการผอนชําระเงิน 

 

 ขอ 21 การผอนชําระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศซึ่งมีสาเหตุมาจาก

การลาออกจากการศึกษา พนสภาพการเปนนักศึกษา หรือออกจากการศึกษาดวยเหตุใดๆในระหวางที่กําลัง

ศึกษาอยูใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

  (1) ใหสวนราชการเจาของทุนพิจารณาในเบื้องตนกอนวา สมควรใหผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหผอนชําระหรือไม ถาตามพฤติการณไมสมควรใหผอนชําระใหเรงรัดผูผิดสัญญาชดใชเงิน

ใหครบถวนโดยทันที 

   (2)  ในกรณีที่เห็นสมควรใหผอนชําระก็ใหผูขอผอนชําระชําระเงินในโอกาสแรก              

หรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ตองชดใชคืนหรือเปนจํานวน 

20,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน 

  (3)  การผอนชําระเงินสวนที่เหลือ ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

   (ก) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนไมเกิน  

40,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนดไมเกิน 1 ป 

   (ข) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา 

40,000 บาท แตไมเกิน 60,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนด           

ไมเกิน 2 ป 

     (ค) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา   

60,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนด

ไมเกิน 3 ป 

   (ง) ถาจํานวนเงินที่ผูผิดสัญญาจะตองชดใชคืนทั้งหมดเปนจํานวนมากกวา 

100,000 บาทขึ้นไป ใหผอนชําระเงินสวนที่เหลือเปนรายเดือนใหแลวเสร็จภายในกําหนดไมเกิน 4 ป 

  (4) ในการผอนชําระเงินใหคิดดอกเบี้ยผอนชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และให                  

ผูขอผอนชําระจัดใหมีผูค้ําประกันโดยเปนบุคคลที่เชื่อถือไดทําสัญญาค้ําประกันการผอนชําระอีกชั้นหนึ่งดวย 
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 ขอ 22 การผอนชําระเงินกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุนเพื่อศึกษาภายในประเทศโดยมี

สาเหตุมาจากการปฏิบัติราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามสัญญา หรือกรณีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน      

ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและตางประเทศและสัญญาการไปปฏิบัติในองคการ

ระหวางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้ 

  (1) ใหสวนราชการผูใหสัญญาพิจารณาในเบื้องตนกอนวา สมควรใหผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหผอนชําระหรือไม ถาตามพฤติการณไมสมควรใหผอนชําระใหเรงรัดผูผิดสัญญาชดใชเงิน

ใหครบถวนโดยทันที 

  (2) ในกรณีที่เห็นสมควรใหผอนชําระ ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

   (ก) ผูผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินคืนไมเกิน 100,000 บาท  ใหชําระเงิน    

ในโอกาสแรกหรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ตองชําระคืน สวนที่เหลือให      

ผอนชําระเปนงวดใหแลวเสร็จภายในกําหนด 6 เดือน 

   (ข) ผูผิดสัญญาซึ่งตองชดใชเงินคืนเกินกวา 100,000 บาท  ใหชําระเงิน       

ในโอกาสแรกหรือในวันทําสัญญาผอนชําระเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ตองชําระคืน หรือเปนจํานวน 

100,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน สวนที่เหลือใหผอนชําระเปนงวดใหเสร็จโดยเร็วที่สุด                 

แตอยางนอยตองชําระเงินในอัตราปละไมนอยกวา 100,000 บาท ยกเวนในกรณีที่จํานวนเงินที่ตองชดใชมี

จํานวนตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป เงินสวนที่เหลือใหผูผิดสัญญาผอนชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลา      

ไมเกิน 10 ป 

  (3) ในการผอนชําระเงินใหคิดดอกเบี้ยผอนชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป และให     

ผูขอผอนชําระจัดใหมีบุคคลที่เชื่อถือไดทําสัญญาค้ําประกันการผอนชําระอีกชั้นหนึ่งดวย 

 ขอ 23 การพิจารณาขอผอนชําระเงินภายใตหลักเกณฑขอ 21 และขอ 22 ขางตน                

ใหสวนราชการพิจารณาและอนุมัติใหผูผิดสัญญาที่ขอผอนชําระตามหลักเกณฑที่ระบุไวในหมวดนี้ไดโดย  

ไมตองขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังอีก ในกรณีที่ขอผอนชําระนอกเหนือไปจากที่หลักเกณฑกําหนดไว 

ใหถือเปนหลักการวาไมสามารถอนุมัติได 

 ขอ 24 กรณีผูผิดสัญญาขอผอนชําระการชดใชเงินโดยขอยกเวนเบี้ยปรับและดอกเบี้ย                

ใหถือเปนหลักการวา ไมสามารถยกเวนใหได เวนแตในกรณีผูผิดสัญญาขอชําระเงินทั้งจํานวนในทันที            

หรือภายในกําหนด 6 เดือน นับแตวันที่พนกําหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ฉบับแรกและ   

เปนกรณีที่ยังไมมีการดําเนินคดีในชั้นศาล ใหสวนราชการพิจารณายกเวนดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ย             

ผอนชําระได 
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 ขอ 25 การผอนชําระหนี้ตามขอ 21 ขอ 22 และขอ 24 ใหจัดทําสัญญาผอนชําระและ

สัญญาค้ําประกัน ตามแบบสัญญาเอกสารแนบทายหมายเลข 5 และเมื่อดําเนินการจัดทําสัญญาแลวให

สงสําเนาสัญญาผอนชําระพรอมสัญญาค้ําประกันไปใหกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ

ติดตามผลการผอนชําระเงินตอไป  

    
หมวดที่ 6 

หลักเกณฑผอนผันใหนับเวลาที่กลับเขาปฏิบัติงานชดใชแทนการชดใชเงนิ 
 
 ขอ 26 การขอผอนผันใหนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลาการรับราชการ 

ชดใชทุนตามสัญญา ตามขอ 20 ขอ 21 และขอ 22 ของระเบียบฯ ใหสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ

ผูรับกลับเขารับราชการจัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามแบบสัญญาเอกสารแนบทายหมายเลข 6 

  
หมวดที่ 7 

การยกเวนความรับผิดตามสัญญา 
 

 ขอ 27 ผูผิดสัญญาจะไดรับการยกเวนไมตองรับผิดตามสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝกอบรม 

ปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ในกรณีตอไปนี้  

  (1) ตาย 

   (2)  เกษียณอายุราชการ 

   (3)  เจ็บปวยทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ 

   (4)  เปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

   (5)  เหตุอ่ืนตามที่ระบุไวในสัญญา 

 ขอ 28 การเกษียณอายุราชการ ใหหมายความเฉพาะการเกษียณอายุราชการในกรณีปกติ 

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

ในสังกัดของรัฐ โดยใหแพทยผูทําการรักษาระบุวาความเจ็บปวย ทุพพลภาพ วิกลจริตและจิตฟนเฟอน         

ไมสมประกอบดังกลาว ทําใหผูผิดสัญญาไมสามารถศึกษาหรือปฏิบัติงานตอไปได 

 
 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 

 

สัญญาเลขที…่………/………… 
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ระหวางกรม………………….กระทรวง………………………….โดย...................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

  

  โดยที่ผูใหสัญญาเปนผูไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

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

  ขอ 1 ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ  

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

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

เดือน…………………….พ.ศ. …………. 

  ในกรณีที่ผูรับสัญญาอนุญาตใหผูใหสัญญาขยายระยะเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติ               

การวิจัย ณ ตางประเทศ หลังจากครบกําหนดการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผูใหสัญญาตกลงที่จะทําสัญญา

กับผูรับสัญญาขึ้นใหม เพื่อใชครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ แตหากไมไดมีการจัดทําสัญญาขึ้นใหม ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ใหถือวา

สัญญาฉบับนี้มีผลครอบคลุมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายดังกลาวดวย 

 

/ขอ 2… 
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  ขอ 2 ในระหวางเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

ผูใหสัญญาจะตองรักษาวินัยและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของขาราชการหรือคําสั่งทางราชการ

ของผูรับสัญญาและของสถานศึกษาหรือสถาบันที่ผูใหสัญญาศึกษาฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตลอดจน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549 

และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยและเกี่ยวกับการจายเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งที่ไดออก

ใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปโดยเครงครัด และใหถือวากฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับและคําสั่งดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

  ผูใหสัญญาจะตองไมประพฤติตนในทางเปนปฏิปกษตอการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการ

วิจัยและจะตั้งใจศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยดวยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อใหสําเร็จการศึกษา 

ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยเร็ว 

  ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา

พิจารณาเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือเสร็จส้ินการปฏิบัติการวิจัย ไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 1 หรือการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยของผูใหสัญญาตองยุติลงดวย

ประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไมวากรณีใด ๆ หรือ   

มีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการ

อนุญาตตามสัญญานี้ไดทันทีและมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือน รวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือหรือ

เงินเพิ่มอ่ืนใดและผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชา 

ชั้นตนของผูใหสัญญาทันที 

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

หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตามที่ผู รับสัญญาและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของเห็นสมควรทันทีเปน
ระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

  3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

หรือมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลา

ตามสัญญานั้น การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเร่ิมตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบ

กําหนดเวลาตามสัญญาเดิมแลว 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 3.2 และ 3.3   

ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 
 

/ขอ 4… 
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  ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ทั้งนี้ไมวาจะ

เสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลาตามขอ 1 หรือไม ผูใหสัญญา

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

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

ผูกพันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาอื่นและยังปฏิบัติราชการชดใชไมครบระยะเวลาตามสัญญานั้น 

การปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญานี้ใหเร่ิมตนนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติราชการชดใชครบกําหนดเวลาตาม

สัญญาเดิมแลว 

  ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ

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

ขอ 4 เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคหนึ่งขางตนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับ

เขาปฏิบัติราชการ                         

  ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามขอ 5 ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา

จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา 

ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผูรับสัญญา

หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระ

นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

  ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการ    

ไมครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการ ผูใหสัญญา

ไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

  ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยหรือ

ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3.2 หรือขอ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิด

วินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแก

ผูรับสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับขอ 5 ทั้งนี้ เวนแตผูรับสัญญาและ

กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวา มีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก

หรือปลดออก 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กําหนดระยะเวลาตามขอ 3.2 หรือขอ 4 เพราะถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวยทุพพลภาพ 

เปนคนไรความสามารถ เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความ 

ในขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแลวแตกรณี แตทั้งนี้ถาผูใหสัญญาไปทํางานอื่นในระหวางระยะเวลา 2 

(สอง) ป นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการหรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือ

ลาออกดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับตามขอ 5 วรรคหนึ่ง หรือ

วรรคสองแลวแตกรณี 

  ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา

ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการเพื่อ

ชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ตามที่ระบุไว

ในขอ 6 แลว แตทางราชการยังมิไดส่ังจายเงินบําเหน็จ บํานาญและ/หรือเงินอื่นใดดังกลาวใหแกผูใหสัญญา  

 

/ผูใหสัญญา... 



- 5 - 

 

ผูใหสัญญาจะตองรับผิดชดใชในสวนของดอกเบี้ยผิดนัดที่เกิดขึ้นในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะถึงวันที่

ทางราชการเบิกหักสงเงินดังกลาวชดใชหนี้ 

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

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

  ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมี        

คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง

จัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่               

ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือ

วันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดให

มีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน

การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวาผูใหสัญญาเปน     

ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยโดยไมมี               

ผูค้ําประกันก็ได 

  สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

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

             (………………………………………) 

 

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

             (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ ………………………………………พยาน 

             (………………………………………) 

       

      ลงชื่อ ………………………………………พยาน 

             (………………………………………) 

 

 

 



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

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

 

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

             (…………………………………)  

 

ลงชื่อ ………………………………… พยาน 

             (…………………………………)  

 

ลงชื่อ ………………………………… พยาน 

             (…………………………………)  

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

   

ลงชื่อ ………………………………… ผูใหสัญญา 

             (…………………………………) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาเลขที…่………/………… 

 

สัญญาค้ําประกัน 

 

        ทําที่………………………….………… 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

  ขอ 1 ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผูใหสัญญาตอผูรับสัญญาโดยตกลงรวมรับผิด

ในฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวาขอหนึ่งขอใด

ดวยประการใดๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้นทั้งสิ้น     

ทุกประการใหแกผู รับสัญญาทันทีโดยผู รับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอนและ             

ผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยและคาเสียหาย (ถาหากมี) 

ครบเต็มจํานวน 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากผูรับสัญญาใหขยายเวลาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัยตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขยายเวลาตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา

ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาไปจากเดิม และแมวาการขยายเวลาตอดังกลาว ผูรับสัญญาจะไดแจงหรือ

มิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปนผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอด

ระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา ฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยตอดังกลาวดวย 

 

/ขอ 2… 
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  ขอ 2 ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญา

อนุญาตใหแกผูใหสัญญาโดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลง

ยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้งและผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอา

การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเง ินในการชําระหนี ้ด ังกลาวเปนเหตุปลดเปลื ้องความรับผิดของ                

ผูค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย

และคาเสียหาย (ถาหากมี) ครบเต็มจํานวน 

  ขอ 3 ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตอง     

รับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

  สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความใน

สัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละฉบับ 

 

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

            (……………………………………)  

 

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

            (…………..………………… ……)  

 

     ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน 

            (……………………………………)  

 

     ลงชื่อ ……………………………… ….. พยาน 

            (……………………………………)  

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

 

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

            (……………………………………)  

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 2) 
 

 

สัญญาอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาภายในประเทศ 
 

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

 

/ผูใหสัญญา... 
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 ผูใหสัญญาจะตองไมพักหรือยุติการศึกษาหรือลาออกจากสถานศึกษา โดยมิไดรับความเห็นชอบ

จากผูรับสัญญากอน และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน

และตามระยะเวลาที่ผูรับสัญญา หรือทางราชการกําหนด 

 ขอ 3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 2 หรือในกรณีที่ผูรับสัญญา

พิจารณาเห็นวาผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือการศึกษาของ               

ผูใหสัญญาตองยุติลงดวยประการใด ๆ หรือผูรับสัญญาไมอนุญาตใหผูใหสัญญาศึกษาตอไมวากรณีใด ๆ 

หรือมีความจําเปนตองเรียกผูใหสัญญากลับมาปฏิบัติงานในหนาที่ราชการ ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน     

การอนุญาตตามสัญญานี้ไดทันที และมีสิทธิระงับซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ

หรือเงินเพิ่มอ่ืนใด และผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

  3.1 รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเปนหนังสือตอผูรับสัญญาหรือผูบังคับบัญชาชั้นตน

ของผูใหสัญญาทันที 

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

กระทรวงทบวงกรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรทันทีเปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

  3.3 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเคยไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมและยังปฏิบัติราชการ      

ไมครบระยะเวลาตามสัญญา ผูใหสัญญาจะตองปฏิบัติราชการโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิม

ตอกับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการตามสัญญานี้ดวย 

  ความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการที่ผูใหสัญญาไมปฏิบัติตามขอ 3.1 , 3.2 และ 3.3 

ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชทั้งสิ้น 

 ขอ 4 เมื่อผูใหสัญญาเสร็จหรือสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ไมวาจะเสร็จหรือสําเร็จการศึกษาภายใน

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

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

เวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

 ขอ 5 ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาในขอ 3.2 หรือขอ 4 หรือผูใหสัญญาไมกลับมาปฏิบัติ

ราชการไมวาดวยเหตุใด ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินเดือน เงินทุนที่ไดรับระหวางศึกษาและเงินชวยเหลือใด ๆ     

ที่ทางราชการจายใหผูใหสัญญาในระหวางศึกษาคืนใหแกผูรับสัญญา นอกจากนี้ผูใหสัญญาจะตองจายเงิน

เปนเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญาอีกหนึ่งเทาของเงินที่ผูใหสัญญาจะตองชดใชคืนดังกลาว 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการบางแตไมครบระยะเวลาดังกลาวในขอ 3.2 หรือขอ 4 

เงินที่จะชดใชคืนและเบี้ยปรับตามวรรคกอนจะลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญากลับเขา            

ปฏิบัติราชการ 
 

/ขอ  6… 
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 ขอ 6 เงินที่จะชดใชคืนและเงินเบี้ยปรับตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองชําระใหแกผูรับสัญญา        

จนครบถวนภายในกําหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญา

ไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมของ ผูรับสัญญา

หรือไมก็ตาม ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิไดชําระนับแต  

วันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน 

 ขอ 7 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมสามารถกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขาปฏิบัติราชการไมครบ

กําหนดระยะเวลาตามขอ 3 หรือขอ 4 เพราะถึงแกความตายหรือเกษียณอายุราชการหรือในกรณีที่                

ผูใหสัญญาถูกสั่งใหออกจากราชการหรือลาออกเนื่องจากเจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนคนไรความสามารถ           

เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความในขอ 5 วรรค 1              

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

นับแตวันที่ผูใหสัญญาจะตองกลับเขาปฏิบัติราชการ หรือวันที่ผูใหสัญญาไดออกจากราชการหรือลาออก

ดวยเหตุดังกลาวขางตน ผูใหสัญญายังคงตองรับผิดชดใชเงินและเบี้ยปรับ ตามขอ 5 วรรค 1 หรือวรรค 2 

แลวแตกรณีเวนแตผูรับสัญญาจะพิจารณาเห็นวามีเหตุอันควรใหผูใหสัญญาพนความรับผิด 

 ในระหวางระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมหรือในระหวางระยะเวลา         

ที่ผูใหสัญญากลับเขาปฏิบัติราชการตามขอ 3 หรือ 4 ถาผูใหสัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก

ลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินและเบี้ยปรับใหแกผูรับสัญญา                

เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือลดลงตามสวนเชนเดียวกับสัญญาขอ 5 

 ขอ 8 ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา

ยอมใหผูรับสัญญาหักเงินบําเหน็จบํานาญ และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการ           

เพื่อชดใชเงินที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบตามสัญญานี้ได 

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

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 

 ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกความตายหรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือมี                

คําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตอง

จัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่           

ผูค้ําประกันเดิมถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลายหรอื

วันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมสามารถจัดใหมี

ผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน 

 

/การอนุญาต... 
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การอนุญาตตามสัญญานี้ได เวนแตผูรับสัญญาตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแลวเห็นวา ผูใหสัญญาเปน    

ผูมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจะอนุมัติใหผูใหสัญญาศึกษาตอโดยไมมีผูค้ําประกันก็ได 

 หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว 2 (สอง) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูใหสัญญาไดอานเขาใจ         

ขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละฉบับ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด)/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทาํสัญญานี ้

 

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

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

 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 

 

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

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

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

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

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

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาอนญุาต” นัน้ 

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

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

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

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

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

ในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ตกลงทําสัญญาค้าํประกันใหไวแกผูรับสัญญา ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ขอ  1. ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาค้ําประกันผู ให สัญญาตอผู รับสัญญาโดยตกลง            

รวมรับผิดในฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตไมวา              

ขอหนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ ผูค้ําประกันยินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตดังกลาวนั้น

ทั้งสิ้นทุกประการใหแกผูรับสัญญาทันที โดยผูรับสัญญามิจําตองเรียกรองใหผูใหสัญญาชําระหนี้กอน                

และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตจากทางราชการใหขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม        

ตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดก็ตาม แมการขอขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม ตอนั้นจะเปนการเปลี่ยนแปลง

สาขาวิชา ระดับการศึกษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิมและแมวาการขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรม                

ตอนั้นผู รับสัญญาจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงรับเปน                

ผูค้ําประกันผูใหสัญญาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาไดขยายเวลาอยูศึกษา หรือฝกอบรมตอ          

ดังกลาวดวย 

 ขอ 2. ในกรณีที่ผูรับสัญญาผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาอนุญาต

ใหแกผูใหสัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอม         

ในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และผูค้ําประกันตกลง มิใหถือเอา              

การผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผูค้ําประกัน

และจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 

/ขอ  3… 
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  ขอ 3. ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบ             

อยูตามเงื่อนไขในสัญญาอนุญาต 

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

ในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทาํสัญญานี ้

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 3) 

 

 

        สัญญาเลขที…่………………………. 

สัญญาของขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

        เขียนที่ ………………………………. 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ตามระเบียบวาดวยการลาของ           

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

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

ในสัญญานี้จะเรียกวา “ผูรับสัญญา” ดังมีขอความตอไปนี้ 

  1. ตามที่ผูใหสัญญาไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

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

ในกรณีที่ ผูใหสัญญาได รับอนุมัติใหขยายระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ            

ตอไปอีก ผูใหสัญญายินยอมผูกพันตามสัญญานี้ตลอดชวงระยะเวลาที่ได รับอนุมัติใหไปและหรือ              

ไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาใหไปปฏิบัติงานดังกลาวทุกประการ 

  2. ในระหวางที่ผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ไมวาผูใหสัญญา      

ได รับอนุมัติใหลาไปปฏิบัติงาน  หรือได รับอนุมัติใหออกไปปฏิบัติงาน  หรือกรณีอ่ืนใด ผูใหสัญญา                

จะถือปฏิบัติตามวินัยของขาราชการโดยเครงครัด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ วาดวยการลาของ           

ขาราชการ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับขาราชการไปปฏิบัติงาน           

 

/ในองคการ... 
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ในองคการระหวางประเทศ ทั้งที่ใชอยูในวันทําสัญญานี้และที่จะมีประกาศใชข้ึนใหม และใหถือวากฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

  ในระหวางที่ผูใหสัญญาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ผูใหสัญญาจะตองรักษา

และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของประเทศ ซึ่งองคการระหวางประเทศมีสํานักงานอยู        

และขององคการระหวางประเทศโดยเครงครัด 

  3. ผูใหสัญญายินยอมขอผูกพันที่จะกลับมารับราชการเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับ

อนุมัติใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือในกรณีที่การปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

ดังกลาวตองยุติลงดวยเหตุใด  ๆ  ก็ดี  เปนระยะเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ ไปปฏิบัติงานทั้งสิ้น                

โดยจะรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการที่สวนราชการเจาสังกัดภายในสิบวันนับแตวันถัดจากวันเสร็จส้ิน           

การปฏิบัติงานหรือวันที่การปฏิบัติงานตองยุติลงดังกลาว 

  4. ในกรณีที่ผูใหสัญญาผิดสัญญาขอ 3 โดยไมกลับเขารับราชการและหรือกลับมารับราชการ 

ไมครบกําหนดตามสัญญา ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับแกผูรับสัญญา ดังนี้ 

   (1) ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมกลับเขารับราชการเลย ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงิน        

เบี้ยปรับเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ ได รับกอนไปปฏิบัติงานคูณดวยระยะเวลา                

ที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน 

   (2) ในกรณีที่ผูใหสัญญากลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ขอ 3          

ผูใหสัญญายินยอมชดใชเงินเบี้ยปรับ ตาม (1) ลดลงตามสวน 

  ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามสัญญา ขอ 3      

ใหถือวาผูใหสัญญาไมกลับเขารับราชการเลย 

 5. จํานวนเงินที่ตองชดใชตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะชําระใหผูรับสัญญาทั้งหมด          

ภายในกําหนดสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระ            

ใหครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ทั้งนี้  จะโดยความยินยอมของผู รับสัญญาหรือไมก็ตาม                

ผูใหสัญญายอมชําระดอกเบี้ยของจํานวนเงินที่คางชําระในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระหนี้              

ทั้งหมดครบถวนโดยสิ้นเชิงดวย 

 

/ในการ... 
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 ในการแจงเรื่องใด ๆ แกผูใหสัญญาใหถือวาผูใหสัญญาไดรับทราบเรื่องนั้น ๆ แลว นับแต

วันที่หนังสือของผูรับสัญญาไปถึงผูใหสัญญาตามที่อยูที่ระบุในสัญญานี้ 

 6. ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามสัญญา ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) ผูรับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควร       

ที่ผูใหสัญญาไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก  ปลดออก  หรือใหออก 

 (3) ผูใหสัญญาเจ็บปวย พิการ และผูรับสัญญาไดพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผล

อันสมควรที่ไมอาจรับเขารับราชการได 

 (4) ถาผูรับสัญญาไมจัดใหผูใหสัญญากลับเขารับราชการภายในกําหนด 2 ป                

นับแตวันที่ผูใหสัญญาไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามสัญญา ขอ 3 ใหถือวาสัญญาฉบับนี้                

เปนอันเลิกกันโดยคูสัญญาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอกัน 

  7. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใหสัญญา    

ยอมใหผู รับสัญญาหักเอาจากเงินบําเหน็จบํานาญและหรือเงินอื่นใดที่ ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจาก                

ทางราชการได 

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

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

และหากผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะปฏิบัติตามทุกประการทันที 

ถาผูค้ําประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุประกันตามสัญญานี้ผูใหสัญญา

ตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนตอไปภายใน 2 เดือน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมตาย 

หรือเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหมตองค้ําประกันผูใหสัญญาตามสัญญาค้ําประกันเดิม             

จนครบอายุประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 

 

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

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

 

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

 

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

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

 
 

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

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

 

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

 

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

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



หนงัสือสัญญาค้ําประกนั 

   เขียนที ่……………………………………… 

วันที่ …… เดือน …………………………… พ.ศ. ……. 

 

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

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

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

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

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

ตอไปนี้ 

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

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

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

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

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

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

ผิดสัญญาดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาดังกลาวนั้น  

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

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

จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบถวนแลว 

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

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

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

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

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

ไดผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาหรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา       

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

ในทุกกรณี โดยไมจําตองแจงใหขาพเจาทราบและขาพเจายินยอมรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้

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

  หลักทรัพยอ่ืน ๆ 

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

ขาพเจาสัญญาวา  จะไมกอหนี้สินหรือภาระผูกพนัใด ๆ  ในทรัพยสินของขาพเจา  ตามที่ระบุไวขางตนตลอด
ระยะเวลาที่สัญญานี้ยงัมีผลบังคับอยู 

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

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความตามสญัญาฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมอืช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

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

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

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

                 (…………….……..……………….) 

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

                    (……………………………………) 
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  ขาพเจา ………………………………………คูสมรสของ………………………………….. 
ยินยอมให …………………………………………………ทําสัญญาฉบับนี้ได 
 

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

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

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

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

ลงชื่อ  . ……………………………………… พยาน 

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

หมายเหต ุ 1. สวนราชการเจาสังกัดซึง่มีฐานะเปนนติิบุคคล 

  2. ชื่อผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 4) 
 

 

ตัวอยางการคํานวณเงิน 
 

ตารางแสดงการคํานวณจํานวนวนัลาศึกษา 
 

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

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

   มิ.ย. 45       =      30 วัน 

ก.ค. 45       =       31  วัน 

ส.ค. 45       =      31  วัน 

ก.ย. 45       =      30 วัน 

          รวม    852 วัน 

    รับเงินเดือนเปนเงินจํานวน  245,320  บาท 

2.ระยะเวลาที่ตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

        =   852 วัน 

  

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

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

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

ต.ค. 47       =     31  วัน 

พ.ย. 47       =     30  วัน 

          รวม  792 วัน 

  

4.คงเหลือเวลาปฏิบัติราชการชดใช (852 - 792)     =   60 วัน 

  

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

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

 

 



ตัวอยางแบบคํานวณเงินฐานผิดสัญญาไปศึกษา/อบรม/ดูงาน/ปฏบิัติงาน ภายในประเทศและตางประเทศ 
 

หนวยงาน                          ชื่อ นางสาว ก  

ไปเมื่อวันที ่1 มิถุนายน 2543 ถึงวันที ่30 กันยายน 2545 ชื่อทุน   

กลับเขาปฏบิัติราชการชดใชวันที ่1 ตุลาคม 2545 ออกจากราชการเมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2547  

สัญญาลงวันที่ 24 เมษายน 2543 

ศึกษา/ฝกอบรม/ปฏิบตัิการวจิัย ตั้งแต ป เดือน วัน เงินเดือน จํานวนเงนิที่รับไป 

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

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

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(1) รวมเวลาทีไ่ปศึกษาและเงินที่รับไป 0 28 0   245,320.00 

(2) ตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชเปนเวลา 1 เทา คิดเปน      852 หรือเทากับ 852 วัน 

 
 



 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช 

 

     ปฏิบัติราชการชดใชตั้งแตวันที ่... ป เดือน วัน หมายเหต ุ

1 ต.ค. 45 - 30 พ.ย. 47     792     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(3) รวมเวลาทีป่ฏิบัติราชการชดใช     792     

(4) นําเวลาทีจ่ะตองปฏิบัติราชการชดใชตาม (2)     852     

    มาหกัลดหยอนเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใชแลวตาม(3)     792     

(5) คงเหลือเวลาที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชอีก     60 เทากับ 60 วัน 

        

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

  = 17,276.06                           บาท   

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

(8) จํานวนเงนิที่จะตองชดใชคืนพรอมเบีย้ปรับ       

      ตามสัญญาเปนเงินทัง้สิ้น = 34,552.12                           บาท 

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

        

หมายเหต ุ               จํานวนเงินที่จะตองชดใชคืนตาม (6) ไดแก    

จํานวนเงนิที่รับไปทั้งหมดตาม (1) x จํานวนวันที่จะตองปฏิบัติราชการชดใชตาม (5) 

จํานวนวันที่ตองปฏิบัติราชการชดใชทัง้หมดตาม (2) 
 



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

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

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

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

( ใชบังคับต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2520 – 30 กันยายน 2521 ) 

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

2. พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว พ.ศ.          

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

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

3. พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิม่คาครองชพีชั่วคราว พ.ศ. 

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

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

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

                               4.   พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับเงนิเพิ่มคาครองชพีชั่วคราว พ.ศ. 

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

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

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

354 บาท 

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

บาท 

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

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

                               5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัเงนิเพิม่คาครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 

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

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

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

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

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

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

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

 



 (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) 
 
 

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

แบบหนงัสือรับสภาพหนี้ผอนชําระหนีก้รณีผิดสัญญารับทุน 
ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือตางประเทศ 

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

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

 
 ขาพเจา..............................................................อายุ........ป เลขประจําตัวประชาชนเลขที่ 
..............................................(บัตรประจาํตัวขาราชการเลขที่......../...........) ออกใหโดย............................ 
เมื่อวันที่.........เดือน..............................พ.ศ...........ปรากฏหลักฐานตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการแนบทายหนังสือฉบับนี้ อยูบานเลขที่........................หมูที่......................
ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................................โทรศัพท................................
อาชีพ....................ตําแหนง...........................สังกัด..................................สํานักงาน...........................
ตั้งอยูเลขที่..............ถนน..............................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต......................
จังหวัด...........................................โทรศัพท.........................................ขอทําหนังสือรับสภาพหนี้และ             
ขอผอนชําระหนี้ใหไวตอ...................................................................ดังมีขอความตอไปนี้ 
 ขอ 1. ตามที่ขาพเจาไดทําสัญญา...................................................ฉบับลงวันที่................             
ไวตอ....................................................และขาพเจาไดผิดสัญญา............................................ดังกลาว 
ซึ่งขาพเจาจะตองชดใชเงินคืนพรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามสัญญาดังกลาวรวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น.......................................บาท (......................................................................) และขาพเจายอมรบั
วาเปนหนี้ตามสัญญาดังกลาวจริง โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมรับสภาพหนี้และยินยอมรับผิดชดใชเงิน
ดังกลาวจํานวนเงินทั้งสิ้น.................................บาท (....................................................................)โดยขาพเจา
ไดชดใชเงินในวันทําหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้แลวเปนจํานวน......................................บาท 
(...............................................................) พรอมดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้จํานวน.........................บาท 
(..............................................................) สวนเงินที่ยังคางชําระที่เหลืออีกจํานวน...........................บาท 
(...........................................................) ขอผอนชําระใหแลวเสร็จภายในกําหนด..........ป........... เดือน 
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของจํานวนเงินที่คางชําระนับแตวันทําหนังสือนี้จนถึง                
วันชําระหนี้ครบตามจํานวน 

 

 



- 2 - 
 
 ขอ 2. จํานวนเงินที่ขาพเจาจะตองรับผิดชดใชตามขอ 1 ขาพเจาขอผอนชําระหนี้ เปน              
รายเดือนในอัตราเดือนละ................................บาท (.........................................................) พรอมทั้ง
ชําระดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นในแตละงวดที่ชําระเงินตนดวย จนกวาจะครบจํานวนเงินที่ตองรับผิดชดใช                
และขาพเจารับรองวาจะไมเรียกรองเพื่อขอระงับ หรืองดเวนการชําระหนี้คร้ังนี้เปนอันขาด ทั้งนี้ จะเร่ิมผอน
ชําระภายในวันที่.............ของทุกเดือน โดยเริ่มต้ังแตเดือน..............................พ.ศ. .................... เปนตนไป 
 ขอ 3. ในกรณีที่การผอนชําระหนี้ ซึ่งจะตองขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง ถากระทรวงการคลัง              
ไมอนุมัติใหขาพเจาผอนชําระเปนรายเดือน ตามจํานวนเงินที่ระบุไวในขอ 2 ขาพเจายินยอมผอนชําระเงิน
ตามจํานวนที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดในการชําระหนี้เกินกวา............เดือนหรือไมสามารถสงเงนิชาํระหนีไ้ด
หรือผิดเงื่อนไขใด ๆ ดวยเหตุใดก็ตาม ขาพเจายินยอมใหทางราชการยกเลิก การขอผอนชําระหนี้              
ของขาพเจา และขาพเจายินยอมชดใชเงินคืนและเบี้ยปรับพรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป                
ที่คางชําระทั้งหมดใหแก..............................(ชื่อสวนราชการ)...................ทันทีและหรือยินยอม
ให........................(ชื่อสวนราชการ)............................หักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ              
หรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ สงใชหนี้ไดอีกดวย 
 ขอ 5. ในวันที่ทําหนังสือฉบับนี้ขาพเจาไดจัดให..................(ชื่อบุคคล).................ค้ําประกัน
การชําระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ของขาพเจา ในกรณีที่ผูค้ําประกันถึงแกความตาย หรือเปนคนสาบสูญ             
หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือสภาพฐานะความเปนผูค้ําประกันลดนอยลง หรือสวนราชการเจาสังกัด
พิจารณาใหเปลี่ยนหรือเพิ่มผูค้ําประกัน  ขาพเจาจะดําเนินการเปลี่ยนผูค้ําประกันใหเปนที่พอใจ                
ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตทราบเหตุ หรือไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรตอไป 
 ขอ 6. หากตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอยางอื่นในการสงเงินหรือในการบังคับชําระหนี้
ตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ ขาพเจาจะยอมเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
 
 หนังสือนี้ทําขึ้น 3 (สาม) ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือนี้ 
โดยตลอดแลว เห็นวาเปนการถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนหลักฐาน ขาพเจายึดถือไว           
1 (หนึ่ง) ฉบับ ........................ชื่อสวนราชการ.....................................ยึดถือไว 1 (หนึ่ง) ฉบับ และเก็บไวที่
ผูจัดเก็บเงินรายไดแผนดินอีก 1 (หนึ่ง ) ฉบับ 

 

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

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

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

 



คํายินยอมของคูสมรส 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 

 

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

 

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

 

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

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

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

ตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการแนบทายหนังสือฉบับนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ดังกลาวไมวาขอหนึ่งขอใดดวย

ประการใด ๆ ขาพเจายินยอมชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้

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

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

นี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวนแลว 

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

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

ไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้หรือผอนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไข            

นั้นดวยทุกครั้งและขาพเจายอมมิใหเอาการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ หรือผอนผัน             

การปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา และขาพเจายินยอมรับผิด               

ในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

 ขอ 3. ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา และปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 

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

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

 ที่ดิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 หลักทรัพยอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

 ขอ 4. ขาพเจาสัญญาวาจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของ

ขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู เวนแตจะ

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

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

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

สําคัญตอหนาพยาน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความยนิยอมของคูสมรส 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 

(ผูค้ําประกันจะตองเปนผูที่มีหลักทรัพยซึ่งมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินที่จะตองชดใชตามหนังสือรับสภาพหนี้

และขอผอนชําระหนี้หรือเปนขาราชการตั้งแตระดับ 4 หรือเทียบเทาขึ้นไป) 

 

หมายเหตุ (1) ชื่อผูทําสัญญาค้ําประกัน 

 (2) ชื่อผูทําหนังสือรับสภาพหนี้และขอผอนชําระหนี้ 

 (3) ชื่อสวนราชการซึ่งเปนนิติบุคคลผูรับสัญญา 
 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายหมายเลข 6) 
 
 

       สัญญาเลขที…่………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จะเรียกวา “ผูรับสัญญา”) อีกฝายหนึ่ง 

 

  คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงกันดังมีขอความตอไปนี้ 

  1.  ผูใหสัญญาไดปฏิบัติผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

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

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

โดยขอลาออกจากราชการขณะที่ยังรับราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาจึงตองรับผิดชดใช   

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

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

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

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

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

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

ภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ แหงสัญญานี้แลว 
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2. (ก)  ผูใหสัญญาตกลงจะรับราชการชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่จะตอง 

รับราชการชดใชที่ยังขาดอยูตามสัญญาเดิม 
(ข) ผูใหสัญญาตกลงจะรับราชการชดใชทุนเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองเทาของ

ระยะเวลาที่รับทุนไปศึกษา 
3. (ก) ผูใหสัญญาไดชําระคาเสียหายเพื่อชดเชยเงินเดือน เงินเพิ่ม และหรือเงินอื่นใด 

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

ใหแกผูรับสัญญาในขณะทําสัญญาฉบับนี้แลว หากผูใหสัญญารับราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามที่

ระบุไวในสัญญาขอ 2 ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชเงินจํานวนที่ระบุไวในสัญญาขอ 1 (หักดวยจํานวนเงิน

คาเสียหายที่ไดชําระไวแลวดังกลาว) และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนเงินที่จะตองชดใชตามสัญญาขอนี้ 

โดยใหคิดลดลงตามสวนของจํานวนเวลาที่ผูใหสัญญารับราชการชดใชไปบางแลว 

 (ข) หากผูใหสัญญารับราชการชดใชทุนไมครบกําหนดเวลาตามสัญญาขอ 2 ผูใหสัญญา

จะตองรับผิดชดใชเงนิจํานวนที่ระบุไวในสญัญาขอ 1 และเบีย้ปรับอีกหนึ่งเทาของจาํนวนเงนิดังกลาว โดยใหคิด

ลดลงตามสวนจํานวนเวลาที่ผูใหสัญญารบัราชการชดใชไปบางแลว 

4. หากผูใหสัญญาถูกฟองดําเนินคดี กรณีผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือ 

ฝกอบรม ณ ตางประเทศ และตอมาไดรับการผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา        

รับราชการชดใชทุนตามสัญญาดังกลาว แตคดียังไมถึงที่สุดและไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลว 

ผูใหสัญญายินยอมชําระเงินคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ซึ่งทางราชการไดใชจายไปแลวในการ

ดําเนินคดีคืนใหแกทางราชการทั้งหมด 

 
 

  (เชิงอรรถ ของขอ 2)   

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

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

การผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม ตามนัยระเบียบฯ ขอ 22  

 

  (เชิงอรรถ ของขอ 3)   

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

ใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม เปนการชดใชทุนโดยตองชดใชเงินบางสวน   สําหรับขอ 3(ข) ใหใชในกรณีผูผิดสัญญา

ไดรับการผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหม เปนการชดใชทุนโดยไมตองชดใชเงิน 

 

 

 



- 3 - 

 

5. ถาปรากฏวาในระหวางผิดสัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือ ฝกอบรม ณ ตางประเทศ  

จนถึงวันที่ไดรับการผอนผันไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญาจากผูใหสัญญาหรือผูค้ําประกันหรือไดมี

บุคคลภายนอกรับผิดชดใชเงินอันเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน ผูใหสัญญาจะ

ไมเรียกรองเงินที่ไดชําระไปแลวทั้งสิ้นนั้นคืนจากทางราชการ 

6. ผูใหสัญญาตกลงใหถือวาพันธะตาง ๆ ของผูใหสัญญาตามสัญญาเดิมยังมีผลใช

บังคับอยูเทาที่มิไดขัดหรือแยงกับสัญญานี้และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้จนกวาผูใหสัญญาจะปฏิบัติ

ราชการชดใชครบถวนตามสัญญาฉบับนี้ 

7. เงินที่จะตองรับผิดชดใชในกรณีที่ผูใหสัญญารับราชการชดใชไมครบกําหนดเวลาตาม

สัญญานี้ ผูใหสัญญาจะชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วัน ถัดจากวันที่ไดรับแจงจาก            

ผูรับสัญญา หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดหรือชําระใหไมครบ ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของ         

ผูรับสัญญาหรือไมก็ตาม ผูใหสัญญายอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงินที่มิไดชําระอีกในอัตรารอยละ 7.5 ตอปดวย 

8. ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามสัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 
8.1  ตาย 

   8.2  ผูรับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที่ผูใหสัญญา

          ไมตองรับผิดเพราะถูกทางราชการไลออก ปลดออก หรือใหออก 

9. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะจะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาผูใหสัญญายินยอมให 
ผูรับสัญญาหักเอาจากเงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญาจะพึงไดรับจากทางราชการได 

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

ทําสัญญาค้ําประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ดวยแลว และหากภายหลังผูรับสัญญาเห็นสมควร

ใหเปลี่ยนตัวผูค้ําประกัน ผูใหสัญญายินยอมปฏิบัติตามทันที 

   

  ถาผูค้ําประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายในระหวางอายุการ             

ค้ําประกันตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนตอไปภายใน

………เดือน นับแตวันที่ผูค้ําประกันเดิมตายลงหรือตกเปนบุคคลลมละลาย โดยผูค้ําประกันรายใหมตอง  

ค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมจนครบกําหนดอายุการค้ําประกันตามสัญญานี้ทุกประการ 
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  สัญญานี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ              

โดยละเอียดตลอดแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไว เปนสําคัญตอหนาพยาน  ผูรับสัญญาถือไว  1 ฉบับ             

และผูใหสัญญาถือไว 1 ฉบับ 

 

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

              (………………………………………) 

 

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

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

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

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

ทําสัญญาฉบับนี้ได 

 

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

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 
 

        ทําที่…………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

ใหนับเวลาที่กลับเขารับราชการครั้งใหมเปนระยะเวลารับราชการชดใชทุนตามสัญญาของขาราชการที่ไป

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

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

ตามสัญญาผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือ

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

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

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

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

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

ผลใชบังคับอยูตามความในขอ 6 แหงสัญญาผอนผัน ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหนี้ตามขอผูกพันทีร่ะบไุวใน

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

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

ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มจํานวน 

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

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

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

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

มิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการ

ชําระหนี้นั้นทุกครั้ง 

 

 



- 2 - 

 

  ขอ 3 ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพย ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจาและปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 

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

ดังนี้ (5) 

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

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

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

ราคาประมาณ …………………………………..บาท 

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

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

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

ราคาประมาณ …………………………………..บาท 

  หลักทรัพยอ่ืน ๆ  

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

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

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

  ขอ 4 ขาพเจาจะไมจําหนาย จาย โอน กอหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพยสินของ

ขาพเจาตามที่ระบุไวในขอ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยูเวนแตจะไดรับ

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

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

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

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไว

เปนสําคัญตอหนาพยาน 

      

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

              (………………………………………) 
 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 
 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

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

 

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

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

ทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ได 

 

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

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

      ลงชื่อ………………………………………. พยาน 

              (………………………………………) 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 

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

              (………………………………………) 

 

หมายเหตุ (1)   ชื่อผูทําสัญญาการลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

(2) ชื่อสวนราชการซึ่งเปนนิติบุคคล ผูรับสัญญา 

(3) ชื่อผูทําสัญญาค้ําประกัน 

(4) ชื่อสวนราชการที่ผูทําสัญญาผิดสัญญาลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

(5) หลักทรัพยตามสัญญาค้ําประกันขอ 3 ใหสวนราชการตาม (2) แจงใหผูค้ําประกัน        

กรอกรายละเอียดลงไปตามความเหมาะสมกับความรับผิดตามสัญญา 



  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ   

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

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

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ปลัดกระทรวง”  ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดทบวง  และรองปลัดกระทรวง

ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”  หมายความว่า  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง   

หรือปลัดทบวง  ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  
หรอืสํานักงานปลัดทบวง  แล้วแต่กรณี  หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซ่ึงขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  อธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 

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

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

ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการตํารวจตามกฎหมาย
ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม  
มีเหตุพิเศษซ่ึงจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
ไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด  ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้  
ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถ้ามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ  ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับข้าราชการ 
ทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และมี
เหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้  ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้
ทราบด้วย   

ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
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การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้  โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

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

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลา  และคํานวณวันลา   

ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย   
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน  ให้นับเฉพาะวันทําการ 

การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือไม่ก็ตาม  ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจ
อนุญาตระดับใด  ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๒  หรือลาพักผ่อน  ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด  ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน 
มาปฏิบัติราชการ  เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ   

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ   
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ  ให้เสนอ

ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา  และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

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

ขอ้ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ 
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 

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

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้  หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ  ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาต 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี 

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

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

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

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี   
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ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ  ๑๖  การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน   

หมวด  ๒ 
ประเภทการลา 

 

 

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

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

ส่วนที่  ๑ 
การลาป่วย 

 

 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  จะเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
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การลาป่วยตั้งแต่  ๓๐  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร   
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง  ๓๐  วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ 
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 

 

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

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามกําหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น  
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ส่วนที่  ๓ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร   
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  
๙๐  วัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน  ๑๕  วันทําการ 

ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
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ส่วนที่  ๔ 
การลากิจส่วนตัว 

 

 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้  แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  
แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๙  แล้ว  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐  วันทําการ   

ส่วนที่  ๕ 
การลาพักผ่อน 

 

 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้  ๑๐  วันทําการ  เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  ๖  เดือน 

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

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  ๖  เดือน  นับแต่วันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการรับราชการทหาร  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทางราชการ  แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก   

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

สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  วันทําการ 



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา  ลาตินอเมริกา  และอเมริกากลาง  หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลําบาก  เมืองที่มีภาวะ 
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ  และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ  มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก  
๑๐  วันทําการ  สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป   

การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  หากได้
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ส่วนที่  ๖ 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 

 

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

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

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

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้  เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา  
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒๙  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้
ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๗ 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 

 

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

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี 

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

ส่วนที่  ๘ 
การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

 

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

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแตก่รณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

ส่วนที่  ๙ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ให้เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ   



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

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

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๑๐ 
การลาติดตามคู่สมรส 

 

 

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

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   

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

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

ส่วนที่  ๑๑ 
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

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



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน  
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

ข้อ ๔๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  ๓๙  ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

หมวด  ๓ 
การลาของข้าราชการการเมือง 

 

 

ข้อ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี  ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรี  และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจ 
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



ตารางหมายเลข ๑ 
การลาของขา้ราชการพลเรอืน 

 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

 
วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 
 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 

ลา
พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

ู 
สม

รร
ถภ

าพ
ด้า

นอ
าช

ีพ
 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว  

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

นายกรัฐมนตรีในฐานะ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

ปลัดกระทรวง ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 

 
 

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-  

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

หัวหน้าส่วนราชการ 

(ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด) 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

 
 

 
 

 
 

-  
 

 
 

 
 

- -  

(๖ 

เดือน) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด 

 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

   -  - - - - - 

 

 
 

 



- ๒ - 
 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า 

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 

ลา
พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร

ถภ
าพ

ด้า
นอ

าช
ีพ

 
 ลา

ป่ว
ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว  

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หัวหน้าสํานัก/

กอง เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานัก/

กอง หัวหน้าส่วนราชการประจําจงัหวัด 

นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสํานัก/กอง หรือเทียบเท่า

สํานัก/กอง  

ส่วนราชการประจําจังหวัด

อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 
 

-  
 

- 

 

- - - - - - 

หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ 

 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในส่วนราชการประจําอําเภอ 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหตุ   :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 



ตารางหมายเลข ๒ 
การลาของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 
 ลา

พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร

ถภ
าพ

ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 
 

(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(๑๒ 

เดือน) 

เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

       -   

(๑๒ 

เดือน) 

อธิการบดี ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 
 

(๑๒๐ วัน) 
 

(๔๕ วัน) 
   -    - -  

(๖  

เดือน) 

คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการ

กอง/หัวหน้ากอง เลขานุการ

คณะหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่ากอง 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 

ในสังกัด 

 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 
 

-  
 

- - - - - - 

 

- 

 
 

 



- ๒ - 
 
 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 
 ลา

พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร

ถภ
าพ

ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ  

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 
ในสังกัด 

 
(๔๐ วัน) 

 
(๒๐ วัน) 

 -  - - - - - - - 

หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าฝ่าย  

ข้าราชการทุกตําแหน่ง 
ในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางหมายเลข ๓ 
การลาของขา้ราชการตาํรวจ 

 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 

 
 
 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน 

ลา
คล

อด
บุต

ร 

ลา
ไป

ช่ว
ยเ

หล
ือภ

ริย
า  

ที่ค
ลอ

ดบ
ุตร

 
 ลา

พ
ักผ่

อน
 

ลา
อุป

สม
บท

  
หร

ือล
าไ

ปป
ระ

กอ
บพ

ิธีฮ
ัจย

์ 

ลา
เข

้าร
ับก

าร
ตร

วจ
เล

ือก
 

หร
ือเ
ข้า

รับ
กา

รเ
ตร

ียม
พล

 

 
ลาศึกษา 
ฝึกอบรมฯ 

ลา
ไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ใน
อง

ค์ก
าร

ระ
หว

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ลา
ติด

ตา
มค

ู่สม
รส

 
 ลา

ไป
ฟ
ื้นฟ

 ู

สม
รร

ถภ
าพ

ด้า
นอ

าช
ีพ

 

 ลา
ป่ว

ย 

ลา
กิจ

ส่ว
นตั

ว 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

 

นายกรัฐมนตรี ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(๑๒ 

เดือน) 

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ

 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 
(ตามที่เห็น 

สมควร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

(๑๒ 

เดือน) 

ผู้บัญชาการ ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๑๒๐ วัน) 

 
(๔๕ วัน) 

 

 

-  

 

-  

 

- - - -  

(๖ 

เดือน) 

ผู้บังคับการ/รองผู้บังคับการ 

ซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๖๐  วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 

 

-  

 

- - - - - - - 

ผู้กํากับการ/รองผู้กํากับการ 

ซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๖๐ วัน) 

 
(๓๐ วัน) 

 

 

-  

 

- - - - - - - 

สารวัตรสถานีตํารวจ/ 

สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัด/สารวัตรด่านตรวจ 

คนเข้าเมือง 

ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- -  

 

- - - - - - - 



- ๒ - 
 

 
 
 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
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สารวัตรหัวหน้างาน ข้าราชการตํารวจ 

ทุกตําแหน่งในสังกัด 

 
(๓๐ วัน) 

 
(๑๕ วัน) 

- - - - - - - - - - 

หมายเหต ุ  :  หมายถึง  มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
 
 
 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบ  ก.พ. 
วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่ขาราชการพลเรือนไดปฏิบัติงานในบางตําแหนงที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทํางาน   
ซ่ึงสมควรไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  ก.พ.  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ของขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบ   ก.พ .  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ระเบียบว าดวยเ งิน เพิ่ม สําห รับตําแหน งที่มี เหตุพิ เศษของขาราชการพลเรือน   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เงินเพิ่ม”  หมายความวา  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

ตามระเบียบนี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในตําแหนงที่  ก.พ.  ประกาศ

กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
“เหตุพิเศษ”  หมายความวา  การทํางานที่มีสภาพการทํางานไมนาอภิรมย  ยากลําบาก  

ตรากตรํา  เส่ียงภัย  เครงเครียด  กดดัน  หรือเปนการทํางานที่มีสภาพการทํางานเสี่ยงอันตรายทั้งตอชีวิต  
รางกาย  อาจมีผลกระทบตอรางกาย  อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน  การสูญเสียอวัยวะ  หรือเปน
การทํางานที่ตองใชความรู  ความชํานาญ  ประสบการณสูง  ซ่ึงเปนสาขาที่ขาดแคลน  มีการสูญเสีย
ผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเปนจํานวนมาก   



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๕ ขาราชการซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  อาจไดรับ 

เงินเพิ่มไดตามที่  ก.พ.  ประกาศกําหนด  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไว 

ทายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มหลายอัตรา  ใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเพิ่ม 

ในอัตราที่สูงที่สุดเพียงอัตราเดียว 

ขอ ๖ ขาราชการผูใดปฏิบัติงานไมเต็มเดือนในเดือนใด  ใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเพิ่ม

สําหรับเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันที่ไดปฏิบัติหนาที่  แตถาในเดือนใดขาราชการผูใดมิได

ปฏิบัติงาน  ขาราชการผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับเดือนนั้น  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีลาปวย  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ  

เวนแตเปนการปวยอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ก.พ.  อาจกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มเกินหกสิบวันทําการ

ไดตามควรแกกรณี 

(๒) กรณีลาคลอดบุตร  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน 

(๓) กรณีลากิจสวนตัว  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่งไมเกินส่ีสิบหาวัน

ทําการ  แตสําหรับในปแรกที่รับราชการ  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณนั้นไมเกิน 

สิบหาวันทําการ 

(๔) กรณีลาพักผอนประจําป  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นมีสิทธิ 

ลาพักผอนประจําปตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

(๕) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ   

ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึงมิใชเปนการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เขารับราชการ  และต้ังแต

เร่ิมรับราชการยังไมเคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไมเคยลาไปประกอบพิธีฮัจย  ใหไดรับ

เงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน   

(๖) กรณีลาไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลา 

ไดไมเกินหกสิบวัน  แตถาพนระยะเวลาที่ลาดังกลาวแลวผูนั้นไมไปรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่หลัก

ของตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังภายในเจ็ดวัน  ใหงดจายเงินเพิ่ม  หลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติหนาที่หลัก 

(๗) กรณีลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาได 

ไมเกินหกสิบวัน 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๗ ขาราชการผูใดไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและไดรับ 
เงินเพิ่มอยูแลวในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาขาราชการผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้จนกวาจะไดรับแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงอื่นหรือจนกวา  ก.พ.  จะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๘ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสามและวรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท   สายงาน   

และระดับตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้  และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาวใหมีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนง 

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใด  หากไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบั ติหนาที่อื่นและมิไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู   ไมมีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนงตั้งแตวันที่ไมไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู  เวนแตในกรณีที่ 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไปและไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่อื่นที่มีลักษณะ 

เปนงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะดานเหมือนหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยูเดิม  ใหไดรับ

เงินประจําตําแหนงในอัตราเดิมของตําแหนงตอไป 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง   

และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นไมเต็มเดือนในเดือนใด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับ

เดือนนั้นตามสวนจํานวนวันที่ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว 

(๔) ข า ร าชการพล เ รื อนสามัญซึ่ ง ได รั บแต งตั้ ง ให ดํ า ร งตํ า แหน งที่ มี สิ ทธิ ได รั บ 

เงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นเกินหนึ่งตําแหนง  ใหไดรับเงินประจําตําแหนง

สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 

(๕) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทเดียวกันที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาที่หลัก

ในตําแหนงที่ตนไปปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิมของตนตอไป 

 ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  

ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่  หรือรักษาราชการแทน  หรือรักษาการในตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนงตางประเภทกัน  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราของตําแหนงเดิมตอไปนับแต 

วันที่เขาปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่  หรือรักษาราชการแทน  หรือ

รักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี  แตทั้งนี้ตองไมเกินหกเดือน 

(๖) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบั ติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศตามระเบียบ   ก .พ .   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

พัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

ของตําแหนงเดิมตอไป 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานตามบัญชี

กําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทายกฎ  ก.พ.  นี้  ในตําแหนงประเภทใด  ระดับใด   

ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในอัตรา  

ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  

๑๔,๕๐๐  บาท 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการตาม  (๓)  (ข)  (ค)  

(ง)  และ  (จ) 

 (ข) ผูวาราชการจังหวัด 

 (ค) เอกอัครราชทูตที่ เปนหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต  หัวหนาคณะผูแทนถาวร 

แหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ  หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก  

และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

 (ง) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  รองปลัดกระทรวง  และ 

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (จ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี  และอยูใน 

บังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี   ไดแก   รอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ ายบริหาร   

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   รองผูอํ านวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ   รองผูอํ านวยการ 

สํานักงบประมาณ  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   

รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (ฉ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  

หรือทบวง  และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ไดแก  รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ช) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรง 

ตอรัฐมนตรี   ไดแก   รองเลขาธิการสภาการศึกษา   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (ซ) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ 

ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  ไดแก  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   เลขาธิการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  และเลขาธิการสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

 (ฌ) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ญ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่  ก.พ.  กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

เดียวกันนี้ 

(๓) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  

๒๑,๐๐๐  บาท   

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  ปลัดกระทรวง  และปลัด 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

 (ข) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี  และอยูในบังคับบัญชา 

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  ไดแก  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (ค) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง   

หรือทบวง   และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี   ไดแก   เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ง) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรงตอรัฐมนตรี  

ไดแก  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (จ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่  ก.พ.  กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนง

ในอัตราเดียวกันนี้ 

(๔) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน   ใหไดรับ เงินประจํ าตํ าแหนงในอัตรา   

๕,๖๐๐  บาท 

(๕) ตํ าแหนงประเภทอํ านวยการระดับสูง   ใหไดรับ เงินประจํ าตํ าแหนงในอัตรา   

๑๐,๐๐๐  บาท 

(๖) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ที่มีประสบการณ  ทักษะ  และสมรรถนะ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๓,๕๐๐  บาท 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  
๕,๖๐๐  บาท 

(๘) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา   
๙,๙๐๐  บาท 

(๙) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  
๑๓,๐๐๐  บาท 

(๑๐) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ที่มีประสบการณ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๑๕,๖๐๐  บาท   

(๑๑) ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา   
๙,๙๐๐  บาท 

ขอ ๔ การกําหนดประเภทตําแหนง   สายงาน   ระดับ   และจํานวนตําแหนงที่ไดรับ 
เงินประจําตําแหนงเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูแลวในวันกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ตองไดรับความเห็นชอบจาก  
ก.พ.  กอน 

ขอ ๕ กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเสนอ  ก.พ.  พิจารณาอนุมัติ 
เปนราย  ๆ  ไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 



 

บัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง 
ทายกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับตน  ไดแก 

๑. สายงานบริหาร 
๒. สายงานบริหารการทูต 
๓. สายงานบริหารงานปกครอง 

 
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับสูง  ไดแก 

๑. สายงานบริหาร 
๒. สายงานบริหารการทูต 
๓. สายงานบริหารงานปกครอง 
๔. สายงานตรวจราชการกระทรวง 

 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  ไดแก 
๑. สายงานอํานวยการ 
๒. สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 

 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  ไดแก 
๑. สายงานอํานวยการ 
๒. สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 
๓. สายงานตรวจราชการกรม 

 
ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ    ไดแก 

๑. สายงานปฏิบัติงานชางศิลปกรรม 
๒. สายงานนาฏศิลป 
๓. สายงานดุริยางคศิลป 
๔. สายงานคีตศิลป 



๒ 

 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  ไดแก 
๑. สายงานกายภาพบําบัด 
๒. สายงานทันตแพทย 
๓. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๔. สายงานแพทย 
๕. สายงานนายสัตวแพทย 
๖. สายงานเทคนิคการแพทย 
๗. สายงานเภสัชกรรม 
๘. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๙. สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
๑๐. สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
๑๑. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๑๒. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร 
๑๓. สายงานสถาปตยกรรม 
๑๔. สายงานฟสิกสรังสี 
๑๕. สายงานรังสีการแพทย 
๑๖. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๑๗. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร 
๑๘. สายงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
๑๙. สายงานวิศวกรรมโลหการ 
๒๐. สายงานชีววิทยารังสี 
๒๑. สายงานนิวเคลียรเคมี 
๒๒. สายงานนิวเคลียรฟสิกส 
๒๓. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๒๔. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
๒๕. สายงานกิจกรรมบําบัด 
๒๖. สายงานเวชศาสตรการสื่อความหมาย 



๓ 
 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ไดแก 
๑. สายงานการขาว 
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล 
๓. สายงานการผังเมือง 
๔. สายงานวิเคราะหผังเมือง 
๕. สายงานสืบสวนสอบสวน 
๖. สายงานกีฏวิทยา 
๗. สายงานเจาหนาที่คดีพิเศษ 
๘. สายงานคุมประพฤติ 
๙. สายงานวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
๑๐. สายงานจิตวิทยา 
๑๑. สายงานนักเดินเรือ 
๑๒. สายงานตรวจสอบบัญชี 
๑๓. สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๔. สายงานวิชาการศุลกากร 
๑๕. สายงานวิชาการแผนที่ภาพถาย 
๑๖. สายงานนิติการ 
๑๗. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา 
๑๘. สายงานนิติวิทยาศาสตร 
๑๙. สายงานโบราณคดี 
๒๐. สายงานภัณฑารักษ 
๒๑. สายงานพัฒนาการกีฬา 
๒๒. สายงานพัฒนาการทองเที่ยว 
๒๓. สายงานพัฒนาระบบราชการ 
๒๔. สายงานพัฒนาสังคม 
๒๕. สายงานภูมิสถาปตยกรรม 
๒๖. สายงานวิเคราะหงบประมาณ 
๒๗. สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 



๔ 
 

๒๘. สายงานประเมินราคาทรัพยสิน 
๒๙. สายงานวิชาการอุตสาหกรรม 
๓๐. สายงานวิชาการสงเสริมการลงทุน 
๓๑. สายงานวิเทศสัมพันธ 
๓๒. สายงานวิชาการพลังงาน 
๓๓. สายงานเจาหนาที่จัดผลประโยชน 
๓๔. สายงานวิชาการกษาปณ 
๓๕. สายงานวิชาการเกษตร 
๓๖. สายงานวิชาการขนสง 
๓๗. สายงานวิชาการคลัง 
๓๘. สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
๓๙. สายงานวิชาการเงินและบัญชี 
๔๐. สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี 
๔๑. สายงานตรวจสอบภาษี 
๔๒. สายงานวิชาการทรัพยากรธรณี 
๔๓. สายงานวิชาการทัณฑวิทยา 
๔๔. สายงานวิชาการที่ดิน 
๔๕. สายงานธรณีวิทยา 
๔๖. สายงานวิชาการบัญชี 
๔๗. สายงานประชาสัมพันธ 
๔๘. สายงานวิชาการประมง 
๔๙. สายงานวิชาการปาไม 
๕๐. สายงานวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
๕๑. สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน 
๕๒. สายงานวิชาการพาณิชย 
๕๓. สายงานวิชาการภาษี 
๕๔. สายงานวิชาการมาตรฐาน 
๕๕. สายงานวิชาการยุติธรรม 



๕ 
 

๕๖. สายงานวิชาการแรงงาน 
๕๗. สายงานวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 
๕๘. สายงานวิชาการโรคพืช 
๕๙. สายงานวิชาการละครและดนตรี 
๖๐. สายงานวิชาการวัฒนธรรม 
๖๑. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๖๒. สายงานวิชาการศาสนา 
๖๓. สายงานวิชาการศึกษา 
๖๔. สายงานวิทยาจารย 
๖๕. สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ 
๖๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
๖๗. สายงานวิชาการสงเสริมการเกษตร 
๖๘. สายงานวิชาการสถิติ 
๖๙. สายงานวิชาการสรรพสามิต 
๗๐. สายงานวิชาการสรรพากร 
๗๑. สายงานวิชาการสหกรณ 
๗๒. สายงานวิชาการสัตวบาล 
๗๓. สายงานวิชาการสาธารณสุข 
๗๔. สายงานโภชนาการ 
๗๕. สายงานวิชาการสิ่งแวดลอม 
๗๖. สายงานวิชาการอาหารและยา 
๗๗. สายงานวิชาการอุทกวิทยา 
๗๘. สายงานวิทยาศาสตร 
๗๙. สายงานวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
๘๐. สายงานวิเทศสหการ 
๘๑. สายงานวิศวกรรม 
๘๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ 
๘๓. สายงานสถิติ 



๖ 
 

๘๔. สายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
๘๕. สายงานสังคมสงเคราะห 
๘๖. สายงานสัตววิทยา 
๘๗. สายงานสํารวจดิน 
๘๘. สายงานอักษรศาสตร 
๘๙. สายงานภาษาโบราณ 
๙๐. สายงานวรรณศิลป 
๙๑. สายงานอาลักษณ 
๙๒. สายงานอุตุนิยมวิทยา 
๙๓. สายงานวิชาการชางศิลป 
๙๔. สายงานจิตรกรรม 
๙๕. สายงานมัณฑนศิลป 
๙๖. สายงานประติมากรรม 
๙๗. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙๘. สายงานกายภาพบาํบัด 
๙๙. สายงานทันตแพทย 
๑๐๐. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๑๐๑. สายงานแพทย 
๑๐๒. สายงานนายสัตวแพทย 
๑๐๓. สายงานเทคนิคการแพทย 
๑๐๔. สายงานเภสัชกรรม 
๑๐๕. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๑๐๖. สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
๑๐๗. สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
๑๐๘. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๑๐๙. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร 
๑๑๐. สายงานสถาปตยกรรม 
๑๑๑. สายงานฟสิกสรังสี 



๗ 
 

๑๑๒. สายงานรังสีการแพทย 
๑๑๓. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๑๑๔. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร 
๑๑๕. สายงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
๑๑๖. สายงานวิศวกรรมโลหการ 
๑๑๗. สายงานชีววิทยารังสี 
๑๑๘. สายงานนิวเคลียรเคมี 
๑๑๙. สายงานนิวเคลียรฟสิกส 
๑๒๐. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๑๒๑. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
๑๒๒. สายงานกิจกรรมบําบัด 
๑๒๓. สายงานเวชศาสตรการสื่อความหมาย 

 
ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ   ไดแก 

๑. สายงานการขาว 
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล 
๓. สายงานการผังเมือง 
๔. สายงานวิชาการศุลกากร 
๕. สายงานนิติการ 
๖. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา 
๗. สายงานโบราณคดี 
๘. สายงานนักพัฒนาระบบราชการ 
๙. สายงานวิเคราะหงบประมาณ 
๑๐. สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๑. สายงานวิชาการสงเสริมการลงทุน 
๑๒. สายงานวิชาการเกษตร 
๑๓. สายงานวิชาการขนสง 
๑๔. สายงานวิชาการคลัง 



๘ 
 

๑๕. สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
๑๖. สายงานวิชาการบัญชี 
๑๗. สายงานวิชาการประมง 
๑๘. สายงานวิชาการปาไม 
๑๙. สายงานวิชาการพาณิชย 
๒๐. สายงานวิชาการภาษี 
๒๑. สายงานวิชาการมาตรฐาน 
๒๒. สายงานวิชาการแรงงาน 
๒๓. สายงานวิชาการละครและดนตรี 
๒๔. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๒๕. สายงานวิชาการศึกษา 
๒๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
๒๗. สายงานวิชาการสรรพสามิต 
๒๘. สายงานวิชาการสรรพากร 
๒๙. สายงานวิชาการสาธารณสุข 
๓๐. สายงานวิชาการอาหารและยา 
๓๑. สายงานวิทยาศาสตร 
๓๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ 
๓๓. สายงานอักษรศาสตร 
๓๔. สายงานประติมากรรม 
๓๕. สายงานทันตแพทย 
๓๖. สายงานแพทย 
๓๗. สายงานนายสัตวแพทย 
๓๘. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๓๙. สายงานสถาปตยกรรม 
๔๐. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๔๑. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๔๒. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ .   ๒๕๕๑   มาตรา   ๕๐   วรรคสามและวรรคสี่   บัญญัติวา   ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับ 
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  และผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 
ในอัตราใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง 

ของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของ

ข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“เงินประจําตําแหน่ง” หมายความว่า เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย

เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
“ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการและไม่เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการครูในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บรรดาซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๒ ก/หน้า ๑/๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
 
มาตรา ๔  การเบิกจ่ายเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน

ประจําตําแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๕  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและของผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ให้จ่ายได้ต้ังแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

 
มาตรา ๖  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและของผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วนของ
จํานวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งในเดือนนั้น 

 
มาตรา ๗  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจํา

ตําแหน่งซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ไปดํารงตําแหน่งใหม่ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ให้เป็นไปตามคําสั่ง
ของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุซึ่งจะต้องระบุด้วยว่าให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในประเภทใด ตําแหน่งใด 
อัตราใด และให้ขาดจากเงินประจําตําแหน่งเดิมไปรับเงินประจําตําแหน่งใหม่ต้ังแต่เมื่อใด ซึ่งต้องไม่
ก่อนวันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ 

 
มาตรา ๘  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจํา

ตําแหน่งซึ่งโอนไปดํารงตําแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ให้จ่ายทางสังกัดใหม่ และงด
จ่ายเงินประจําตําแหน่งทางสังกัดเดิมต้ังแต่วันที่ระบุในคําสั่งของผู้มีอํานาจสั่งโอน 

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทางสังกัดเดิมล่วงล้ําไป ให้เบิก
เงินประจําตําแหน่งทางสังกัดใหม่ส่งใช้สังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักส่ง แล้วให้เจ้าสังกัดใหม่แจ้งการ
เบิกหักผลักส่งให้เจ้าสังกัดเดิมทราบ 

 
มาตรา ๙  ในกรณีตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ถ้าจําเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่

ภายในระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชากําหนดตามสภาพของงานซึ่งจะต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุ
ในคําสั่งหรือจําเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่ ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่าง
ส่งมอบงานหรือในระหว่างเดินทางดังกล่าวในตําแหน่งใหม่ 

 
มาตรา ๑๐๒  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไป

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง และมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารง
อยู่ ให้งดจ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างวันที่ผู้นั้นมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักดังกล่าว เว้นแต่ 

(๑) ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่มีลักษณะงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเหมือนหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตนดํารงอยู่เดิม ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งได้ 
                                                 

๒ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตําแหน่ง
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งต่างประเภทกัน ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราของตําแหน่งเดิม
ต่อไปนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน 
หรือรักษาการในตําแหน่ง แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกเดือน 

 
มาตรา ๑๑  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดละทิ้งหน้าที่ราชการ

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งสําหรับวันที่ผู้นั้นละทิ้งหน้าที่
ราชการหรือหนีราชการ 

ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งซึ่งมิได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณี
อ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง จะจ่ายเงินประจําตําแหน่งหรือไม่หรือเท่าใด ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๒  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งจนถึงวันที่ถึงแก่
ความตาย 

 
มาตรา ๑๓  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งใน

กรณีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงกําหนดลาออก แต่ถ้าถึงกําหนดลาออกแล้วยัง

ไม่ได้รับทราบคําสั่งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่งหรือวันที่
กฎหมายกําหนดให้ออก 

(๒) ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในคําสั่ง แต่ถ้ายัง
ไม่ได้รับทราบคําสั่ง และข้าราชการผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่ง 

(๓) ในกรณีตาม (๑) หรือ (๒) หากจําเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ให้จ่ายต่อไปได้
จนถึงวันส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชักช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาจะกําหนดตามสภาพของงาน แต่
ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ระบุในคําสั่งหรือวันรับทราบคําสั่งหรือควรได้รับทราบคําสั่ง แล้วแต่
กรณี 

(๔) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี 

(๕) สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ให้จ่ายตาม (๑) (๒) หรือ 
(๓) โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  การจ่ายเงินประจําตําแหน่งประจําเดือนของข้าราชการ หรือผู้ดํารง

ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ให้จ่ายในวันทําการสุดท้ายของเดือน สําหรับกรณีที่ต้องเบิกเงิน
จากธนาคารให้จ่ายในวันทําการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น แต่ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกําหนด
วันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕  ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ประจํากระทรวง ประจํา

ทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่ง สําหรับวันที่ถูกสั่งพัก
ราชการหรือวันที่ถูกสั่งให้ประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๖  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาป่วย ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ในปีหนึ่งไม่
เกินหกสิบวันทําการ 

 
มาตรา ๑๗  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาเนื่องจากการคลอดบุตร ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับ
ผู้นั้นได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

 
มาตรา ๑๘  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลากิจส่วนตัว ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ในปี
หนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทําการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาได้ไม่เกิน
สิบห้าวันทําการ 

 
มาตรา ๑๙  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาพักผ่อนประจําปี ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้
ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ 

 
มาตรา ๒๐  ต้ังแต่เริ่มรับราชการ ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น

ข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคย
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หากได้รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสอง
เดือนและได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้
จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน 

 
มาตรา ๒๑  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาไปเข้ารับการตรวจ

เลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน 
แต่ถ้าพ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งที่
ได้รับแต่งต้ังภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายเงินประจําตําแหน่งหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก 

 
มาตรา ๒๒  ข้าราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีสิทธิ

ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้
จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างลาสําหรับผู้นั้นได้ไม่เกินหกสิบวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาไปปฏิบัติงานใน

องค์การระหว่างประเทศ มิให้จ่ายเงินประจําตําแหน่งในระหว่างลาสําหรับผู้นั้น 
 
มาตรา ๒๔  ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้ใดลาติดตามคู่สมรส มิให้

จ่ายเงินประจําตําแหน่งระหว่างลาสําหรับผู้นั้น 
 
มาตรา ๒๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
บรรหาร  ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกาได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งออกตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติให้ข้าราชการและผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์
และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งดังกล่าว  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปรับปรุงระบบ
บริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดตามภารกิจที่ปรับปรุง
ใหม่และกําหนดอัตรากําลังภายใต้จํานวนที่มีอยู่เดิม ทําให้ส่วนราชการมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้
ข้อจํากัดของการจัดโครงสร้างและการกําหนดอัตรากําลังของส่วนราชการ จําเป็นต้องมีการมอบหมาย
งานเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทํางาน จึงได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งซึ่งได้รับคําสั่ง
หรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการในลักษณะงานเดียวกับหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ใน
หน่วยงานอื่น ทั้งในส่วนราชการเดียวกันและต่างส่วนราชการ โดยไม่มีตําแหน่งประเภทเดียวกัน
รองรับ หรือได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่างประเภทกัน มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราของตําแหน่งเดิม
ต่อไป แต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดหลักเกณฑ์ในการ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งไว้ไม่สอดคล้องกัน ฉะนั้น เพื่อให้หลักเกณฑ์ในการได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว สมควรกําหนดให้จ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งแก่ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งซึ่งได้รับคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่มีลักษณะงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตําแหน่งที่ตน
ดํารงอยู่ หรือได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งต่างประเภทกัน ในอัตราของตําแหน่งเดิมต่อไปได้  จึงจําเป็นต้องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๒ ก/หน้า ๑๗/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผู้จัดทาํ 
๔ มีนาคม ๒๕๕๓ 

กวินทราดา/ผู้ตรวจ 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอบังคับกระทรวงการคลงั 
วาดวยการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ  หักรายจาย
จากเงินที่จะตองสง  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาดและการ
ถอนคืนเงินรายรับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพื่อใหการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับมีความ
คลองตัว  เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  และสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังตาม
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (Government  Fiscal  Management  
Information  System) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง   (ฉบับที่   ๒)   พ .ศ .  ๒๔๙๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง  ออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาด  และ
การถอนคืนเงินรายรับ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการหักรายจายจากเงินที่จะตองสง   

พ.ศ.  ๒๔๙๘ 
(๒) ขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการหักรายจายจากเงินที่จะตองสง   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๐ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักรายรับจายขาดและการถอนคืนเงินรายรับ   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๔) ระเบียบกรมบัญชีกลางวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักรายรับจายขาด  และการถอนคืน

เงินรายรับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้หรือ 

ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และให

หมายความรวมถึงสวนราชการประจําจังหวัดดวย 

“คลัง”  หมายความวา  บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่  ๑   

“การหักรายรับจายขาด”  หมายความวา  การหักรายจายจากเงินรายรับที่ตองนําสงเขาบัญชี 

เงินคงคลังบัญชีที่  ๑ 

“การถอนคืนเงินรายรับ”  หมายความวา  การถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเขาบัญชีเงินคงคลัง

บัญชีที่  ๑  ไปแลว  เพื่อนํามาเบิกจายคืน 

“ระบบ  GFMIS”  หมายความวา  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส  (Government  Fiscal  Management  Information  System)  ซ่ึงปฏิบัติโดยผานเครื่อง

คอมพิวเตอรโดยตรงหรือผานโปรแกรม  Excel  Loader  หรือโปรแกรมอื่นทํานองเดียวกัน  กอนนํา

ขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรหรือเชื่อมโยงขอมูลเขาระบบโดยตรงผานเครื่องคอมพิวเตอร 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัยตีความ

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๕ ในกรณีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบั ติตามขอใดขอหนึ่งในขอบังคับนี้ได   

ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๑ 
การหักรายรับจายขาด 

 

 

ขอ ๗ รายจายที่สามารถหักจายจากเงินรายรับที่ตองนําสงคลัง  ไดแก 

(๑) รายจายที่หักนั้นเปนรายจายที่มีกฎหมายอนุญาตใหจายได 

(๒) รายจายที่จําเปนตองจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  เพื่อจาย

เปนคาสินบน  รางวัล  หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซ่ึงเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

(๓) รายจายที่ตองจายคืนใหแกบุคคลใด  ๆ  เพราะเปนเงินอันไมพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

ขอ ๘ การหักรายรับจายขาดของสวนราชการ  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  

เวนแต 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๑) การหักเงินรายรับเพื่อจายคืนเงินที่สวนราชการนําสงเกินกวารายรับสงผิดประเภทรายได  
หรือสงซํ้า 

(๒) การหักเงินรายรับเพื่อจายตามระเบียบที่ไดรับความตกลงจากกระทรวงการคลัง  เพื่อจาย
เปนคาสินบน  รางวัล  หรือคาใชจายในการจัดใหไดมาซ่ึงเงินอันพึงตองชําระใหแกรัฐบาล 

การหักรายรับจายขาดตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนเงินรายรับที่ไดรับไวในจังหวัดเดียวกัน   
ขอ ๙ รายจายที่ไดรับยกเวนไมตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลังตามขอ  ๘   

ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจอนุมัติการหักรายรับจายขาด  เมื่อไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  
ที่เกี่ยวของในการรับเงินและการนําเงินสงคลังแลว 

ขอ ๑๐ ใหสวนราชการมีอํานาจหักรายรับจายขาดจากเงินรายรับที่ยังมิไดนําสงคลังนั้น   
กอนได  หากเงินรายรับที่ตองหักจายไดนําสงคลังแลว  ใหหักจายจากเงินรายรับที่ไดรับในประเภท
เดียวกันกับเงินรายรับที่นําสงคลัง 

ขอ ๑๑ ใหสวนราชการนําเงินรายรับที่เหลือจากการหักรายรับจายขาดสงคลัง  โดยวิธีฝากเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดกําหนด  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ เมื่อสวนราชการไดนําเงินสงคลังโดยวิธีฝากธนาคารตามขอ  ๑๑  แลว  ใหนําสําเนา
ใบนําฝากเงินที่มีเลขอางอิงของธนาคารมาดําเนินการบันทึกรายการตามระบบ  GFMIS  โดยระบุ   
จํานวนรายไดสุทธิที่ไดรับ  และจํานวนรายจายที่หักจากการหักรายรับจายขาด  และจัดเก็บสําเนา 
ใบนําฝากเงินดังกลาวไวที่สวนราชการเพื่อเปนหลักฐานการนําเงินสงคลัง 

หมวด  ๒ 
การถอนคืนเงินรายรับ 

 

 

ขอ ๑๓ การถอนคืนเงินรายรับของสวนราชการ  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
เวนแต 

(๑) การถอนคืนเงินคาขายเอกสารที่ไดรับจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ที่มีการยกเลิกการ
จัดซ้ือจัดจางในภายหลังเพื่อจายผูซ้ือเอกสาร 

(๒) การถอนคืนเงินที่ไดรับชดใชเปนคาเสียหายจากการทําละเมิดซ่ึงผูกระทําไมตองรับผิด  
หรือรับผิดนอยกวาที่ไดจายไว  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) การถอนคืนเงินที่ไดรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาดูงานไวเกินความรับผิด 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๔ การถอนคืนเงินรายรับที่ไดรับยกเวนไมตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  

ตามขอ  ๑๓  ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจอนุมัติ  เมื่อไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

ที่เกี่ยวของ  ในการรับเงินและการนําเงินสงคลังแลว 

ขอ ๑๕ การถอนคืนเงินรายรับตามขอ  ๑๓  ใหสวนราชการสงคําขอเบิกเงินที่ตรวจสอบ  

ความถูกตองแลวใหแกกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อขอเบิกเงินจากคลัง  

เมื่อกรมบัญชีกลางจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการ  และสวนราชการไดจายใหแก

เจาหนี้ของสวนราชการหรือผูมีสิทธิรับเงินแลว  ใหสวนราชการบันทึกรายการจายเงินดังกลาว 

ตามระบบ  GFMIS   

ขอ ๑๖ การถอนคืนเงินรายรับภายในปงบประมาณที่ไดนําเงินสงคลัง  ใหสวนราชการ

ดําเนินการโดยเบิกจากเงินรายรับประเภทเดียวกับเงินรายรับที่นําสงคลัง 

การถอนคืนเงินรายรับเมื่อพนปงบประมาณที่ไดนําเงินสงคลังไว  ใหสวนราชการดําเนินการ

โดยเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปที่อนุมัติเบิกงบรายจายอื่น  หรืองบรายจายที่กําหนด  เพื่อการ

ถอนคืนเงินรายรับ 

หมวด  ๓ 
การรายงาน 

 

 

ขอ ๑๗ เมื่อสวนราชการไดดําเนินการหักรายรับจายขาดแลว  ใหแจงกรมบัญชีกลาง  และ

สงสําเนาการแจงดังกลาวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  โดยอยางนอยตองมี

รายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) ประเภท  และจํานวนเงินรายรับที่ตองหักจายเลขอางอิงในสําเนาใบนําฝากเงิน 

ของธนาคาร  และวัน  เดือน  ป  ที่นําเงินสงคลัง 

(๒) ประเภท  และจํานวนเงินรายรับในการหักรายรับจายขาด  และวัน  เดือน  ป  ที่หัก 

(๓) เหตุผลในการหักรายรับจายขาด 

ขอ ๑๘ เมื่อสวนราชการไดดําเนินการถอนคืนเงินรายรับแลว  ใหแจงกรมบัญชีกลาง  และ

สงสําเนาการแจงดังกลาวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  โดยอยางนอยตองมี

รายละเอียด  ดังนี้ 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๑) ประเภท  และจํานวนเงินรายรับที่ถอนคืน  วัน  เดือน  ป  ที่ไดรับเงิน  เลขอางอิงในสําเนา
ใบนําฝากเงินของธนาคาร  และวัน  เดือน  ป  ที่นําสงคลัง 

(๒) ประเภท  และจํานวนเงินรายรับที่ถอนคืน  และรหัสรายได 
(๓) เงินรายรับที่ถอนคืนนั้นเบิกจากเงินรายไดแผนดินหรือเบิกจากเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปใด 
(๔) เหตุผลในการถอนคืนเงินรายรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๙ การใดที่ไดปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ   
หักรายจายจากเงินที่จะตองสง  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และขอบังคับวาดวยการอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ  
หักรายจายจากเงินที่จะตองสง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๐  กอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ใหถือปฏิบัติ
ตามขอบังคับดังกลาวตอไปจนกวาการดําเนินการนั้นจะเสร็จส้ิน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



















กองกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร ๖ ชั้น ๓ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๘๘/๒๐ หมูที่ ๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐







2  กองกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ

กองกฎหมาย
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   มีนาคม ๒๕๖๒

ค�าน�า

ด้วยบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่าง ๆ ให้ความส�าคัญในการให้บริการด้าน 

การสาธารณสขุของหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุเป็นจ�านวนมาก ซึง่จะเห็นได้จากการท่ีประชาชน 

และนิติบุคคลต่างๆ ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น เงินสด  

เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนอาคาร งานก่อสร้าง หรือท่ีดิน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  

ความโปร่งใส มีกระบวนการในการตรวจสอบและความมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน

ของหน่วยบริการ กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงได้ก�าหนดระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

เนื่องจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระเบยีบท่ีเพิง่ประกาศใช้บังคบั เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังานยังไม่มคีวามรูแ้ละความเข้าใจในกระบวนการ

การรับบริจาค จึงเกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องมีแนวทางให้เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในกระบวนการ แนวทางการรับบริจาค รวมถึง 

การรับบริจาคท่ีจะต้องขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ก่อนการรับบริจาค  

จึงได้จัดท�าคู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการขึ้น 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
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ส่วนที่ ๑
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาค

และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัจจุบันประชาชน และนิติบุคคลต่าง ๆ ให้ความสนใจบริจาคเงิน เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจน
อาคาร งานก่อสร้าง หรือท่ีดินให้แก่หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นจ�านวนมาก ซึ่งโดยทั่วไป
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ ตลอดจนการน�าเงินบริจาคหรือดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สิน 
ซึง่มผีูบ้รจิาค ส่วนราชการจะน�าไปจ่ายหรอืก่อหนีผ้กูพนันัน้ ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ เว้นแต่จะเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการรับเงินหรือทรัพย์สิน  
ตลอดจนการน�าเงินหรือทรัพย์ที่ได้รับบริจาคดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับบริจาค ดังนั้น เพื่อให้เกิด 
ความเรยีบร้อย ความโปร่งใส มีกระบวนการในการตรวจสอบและความมีประสทิธภิาพเกีย่วกบัการรบับรจิาคเงิน 
หรอืทรพัย์สนิของหน่วยบรกิาร กระทรวงสาธารณสขุโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัจงึได้ก�าหนดระเบยีบ 
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงนิบริจาคและทรพัย์สนิบรจิาคของหน่วยงานบรกิาร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป คือ วันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๑ 

ระเบียบนี้แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ประกอบด้วย
หมวด ๑ คณะกรรมการ 
หมวด ๒ การรับเงินหรือทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 
 ส่วนที่ ๑ หลักการทั่วไป 
 ส่วนที่ ๒ การรับเงินบริจาค 
 ส่วนที่ ๓ การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ
 ส่วนที่ ๔ การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ 
หมวด ๓ การใช้เงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
ดังนั้น เมื่อระเบียบนี้เป็นระเบียบที่เพิ่งประกาศใช้บังคับ การศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 

ตลอดจนแนวทางที่ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ประกอบการพิจารณาด�าเนินการตามระเบียบจึงเป็น
สิ่งส�าคัญ จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีคู่มือในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขึ้น

๑. ค�านิยาม
ระเบียบข้อ ๔ ก�าหนดค�านิยามไว้ดังนี้
“เงินบริจาค” หมายถึง เงินที่มีผู้มอบให้หน่วยบริการเพื่อใช้ในกิจการของหน่วยบริการ โดยระบุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง
“ทรัพย์สิน” หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้มอบให้หน่วยบริการเพื่อใช้ประโยชน์ใน

กิจการของหน่วยบริการ
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“หน่วยบริการ” หมายถึง 
(๑) โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหรือที่เรียกช่ือเป็น

อย่างอื่นแต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือ
(๒) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ หรือหน่วยงานอื่นใดในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งด�าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี

๒. คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ
ระเบียบข้อ ๖ ประกอบข้อ ๗ ก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มีอ�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ  

โดยมีองค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่ดังนี้
๒.๑  องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกนิ ๗ คน โดยแต่งตัง้ 

จากบุคคลดังต่อไปนี้
 (๑) หัวหน้าหน่วยบริการ  ประธานกรรมการ
 (๒) กรรมการอื่น แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้
  - ข้าราชการ กรรมการ
  -  ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรรมการ
  -  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
 (๓) หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เลขานุการ
 หมายเหตุ: (๑) กรรมการอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการแต่งตั้งจากข้าราชการ ข้าราชการที่เกษียณ

อายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 
     (๒) ส�าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  

ซึ่งตามระเบียบก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการ 
อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้

๒.๒  อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้
 (๑)  วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๒)  พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๓)  วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๔)  จัดท�ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๕)  ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 ทั้งนี้ การด�าเนินการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู ้บริจาคข้างต้นให้สอดคล้องกับทิศทาง 

การพัฒนาของหน่วยบริการ
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๓. การรับเงินหรือทรัพย์สิน
๓.๑  หลักการและข้อห้ามในการรับเงินหรือทรัพย์สิน ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อ ๘ ประกอบข้อ ๙ โดยมี

หลักการดังนี้
 (๑)  หลักการรับเงินหรือทรัพย์สิน ให้หน่วยบริการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  -  ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยบริการที่จะได้รับ
  -  ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  

หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
  - ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 (๒)  ข้อห้ามในการรับเงินหรือทรัพย์สิน ให้หน่วยบริการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
  -  ห้ามมิให้หน่วยบรกิารรบัเงนิหรอืทรพัย์สินทีผู่บ้รจิาคระบเุงือ่นไขของการบริจาคอนัเป็นภาระ 

หรือข้อเรียกร้องแก่หน่วยบริการเกินความจ�าเป็น
  -  ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพ่ือใช้ประโยชน์ในหน่วยบริการ หากไม่มีแผนงานหรือ

โครงการชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ท่ีแสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก ่
หน่วยบริการ ห้ามหน่วยบริการรับบริจาคที่ดินดังกล่าว

๓.๒  การรับเงินบริจาค
 (๑)  วิธีการรับเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๑๐ ก�าหนดให้หน่วยบริการรับเงินบริจาคตามวิธีการดังนี้
  -  เงินสด
  -  เช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่งจ่าย
  -  ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
  -  รับเงินบริจาคโดยวิธีอื่นๆ เช่น ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
 (๒)  การเก็บรักษาเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๑๑ ก�าหนดให้หน่วยบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ทีเ่ป็นธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ ชือ่บญัช ี“บญัชเีงนิบริจาคของ (ชือ่หน่วยบริการ)” เพือ่รองรบัเงนิบรจิาค 
ของหน่วยบริการ

 (๓)  การออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๑๒ ก�าหนดให้หน่วยบริการที่ได้รับเงินบริจาค  
ให้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาคโดยระบุชื่อผู้บริจาค จ�านวนเงินที่รับบริจาค หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อให้ผู้บริจาค
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน�าไปด�าเนินการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

    -  กรณผีูบ้รจิาคก�าหนดวัตถปุระสงค์ในการบรจิาคไว้ ให้ระบไุว้ในใบเสรจ็รบัเงนินัน้ให้ชดัเจน
  -  กรณีไม่สามารถระบุชื่อผู้บริจาค ให้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า “ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม”
       -  กรณีการรับเงินสดผ่านตู้บริจาคไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินจากตู้บริจาค และน�าเงินพร้อมท้ังรายงานสรุปจ�านวนเงินท่ีได้รับผ่านตู้บริจาค  
ส่งให้หัวหน้าการเงินเพื่อน�าเสนอหัวหน้าหน่วยบริการทราบ

๓.๓  การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 
 (๑)  หลักการรบับรจิาคทรพัย์สินท่ีเป็นอสงัหาริมทรพัย์ ระเบียบข้อ ๑๓ ก�าหนดว่าเมือ่หน่วยบริการ

ได้รับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ให้หน่วยบริการด�าเนินการดังนี้
  -  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผู้บริจาค รวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน
  -  ประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดนิ หรอือาคารงานก่อสร้างพร้อมทีด่นิท่ีรบับรจิาค 

โดยเทียบเคียงราคาประเมินงานของกรมที่ดิน หรือราคากลางของทางราชการ
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  -  การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ผู้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดินซึ่งหน่วยบริการขอใช้
ประโยชน์จากส่วนราชการอื่น หน่วยบริการที่ขอใช้ประโยชน์จะต้องท�าความตกลงกับส่วนราชการนั้นๆ ให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน

  -  การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้างที่ผู้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดิน ซึ่งอยู่ในความปกครอง
ดูแลหรือใช้ประโยชน์ของหน่วยบริการ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากส่วนราชการอื่น ให้หน่วยบริการใช้
ดุลยพินิจในการรับบริจาคอาคารที่มีผู้ประสงค์จะก่อสร้างโดยอาจก�าหนดให้ผู้บริจาคมีหลักประกันการก่อสร้าง
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้

  -  ขออนมุตัหิวัหน้าส่วนราชการก่อนการรบับรจิาค โดยส่งข้อมลูในการรบับรจิาค และเอกสาร
ทีเ่กีย่วข้อง กรณกีารรบับรจิาคอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดิน หรอือาคารงานก่อสร้างพร้อมท่ีดิน ขอให้ค�านงึถงึเหตผุล
ความจ�าเป็นในการก่อสร้าง ตลอดจนแผนการบรหิารจดัการด้านก�าลงัคน บรหิารทรพัยากร ท่ีเหมาะสม และต้อง
ส่งเอกสารที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์จะขอบริจาคมาประกอบการพิจารณาด้วย

 (๒)  การรบับริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ระเบยีบข้อ ๑๔ ก�าหนดว่าการรบับรจิาคอาคาร งานก่อสร้าง  
ให้หน่วยบริการด�าเนินการตามเงื่อนไขดังนี้

  -  จะต้องก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  -  หากมีความจ�าเป็นจะใช้แบบแปลนท่ีไม่ใช่แบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  

จะต้องเป็นแบบแปลนที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขา ลงนามรับรองในแบบแปลนโดยผู้รับรอง
ต้องแนบใบอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพแต่ละสาขาตามกฎหมายมาประกอบการพจิารณาด้วย และให้หัวหน้า
หน่วยบริการที่จะรับบริจาครับรองว่าได้ตรวจสอบผู้รับรองในแบบแปลนถูกต้องแล้ว

  -  หวัหน้าหน่วยบริการทีจ่ะรบับรจิาคจะต้องให้ความเห็นชอบผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้างด้วย 
และหากมีปัญหาให้ปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรณีไป

 (๓)  การข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ ระเบียบข้อ ๑๕ ก�าหนดว่าอาคาร งานก่อสร้างท่ีรับบริจาค 
ไม่ว่าจะปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่นให้แจ้งกรมธนารักษ์ หรือส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ที่มี
อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อด�าเนินการขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุ

 (๔)  การขอตัง้ชือ่อาคาร หรอืทรพัย์สินบริจาค ระเบยีบข้อ ๑๖ ก�าหนดว่าผู้บริจาคทีม่คีวามประสงค์
จะติดตั้งชื่อผู้บริจาคหรือชื่ออื่น เป็นชื่ออาคารหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้หน่วยบริการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามนัยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตั้งชื่อหน่วยบริการ อาคาร หรือ
ทรัพย์สินของหน่วยบริการที่ได้รับจากผู้บริจาคหรือที่ได้จัดสร้าง หรือซื้อจากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ. ๒๕๕๘

 (๕)  การออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ระเบียบข้อ ๑๗ ก�าหนดว่า 
ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หน่วยบริการออกหนังสือรับรองการบริจาคและระบุตามมูลค่าที่
ประเมินมูลค่าได้ เพื่อให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล น�าไปด�าเนินการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร 

  ส�าหรบับคุคลธรรมดาซึง่ไม่สามารถน�าไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ให้หน่วยบรกิารประสานงาน
และด�าเนินการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณี ออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้
แก่ผู้บริจาคหรือด�าเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริจาคดังกล่าวต่อไป
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๓.๔ การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์
 (๑)  หลักการรบับรจิาคทรพัย์สนิท่ีเป็นสงัหารมิทรัพย์ ระเบยีบข้อ ๑๘ ก�าหนดว่าเมือ่หน่วยบรกิาร

ได้รับบริจาคสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการด�าเนินการดังนี้
  -  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และภาระติดพันในทรัพย์สิน
  -  ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค
กรณท่ีีบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลซึง่ได้บริจาคประสงค์จะน�าไปด�าเนนิการขอลดหย่อนภาษเีงินได้

ตามประมวลรัษฎากรต้องเป็นการบริจาคทรัพย์สินใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
 (๒)  การออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์ ระเบียบข้อ ๑๙ ก�าหนดให้

หน่วยบริการออกหนังสือรับรองการบริจาคและระบุตามมูลค่าที่ประเมินมูลค่าได้

๔. การใช้ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินบริจาค
๔.๑  การใช้เงินบริจาค ระเบียบข้อ ๒๐ ก�าหนดไว้ดังนี้
 (๑)  เงนิบรจิาคและดอกผลทีเ่กดิขึน้จะน�าไปก่อหนีผ้กูพนัหรอืจ่ายได้เฉพาะเพือ่การปฏิบตัริาชการ

ของหน่วยบริการ
 (๒)  เงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
 (๓)  เงนิบรจิาคทีไ่ม่ระบวุตัถปุระสงค์ หรอืระบวุตัถปุระสงค์ไว้ไม่ชดัแจ้งให้ใช้เพือ่การปฏิบตัริาชการ

ของหน่วยบริการ ตามแผนที่คณะกรรมการก�าหนด
๔.๒  การจ่ายเงินบริจาค
 (๑)  ผู้มีอ�านาจอนุมัติการจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๒๑ ก�าหนดให้หัวหน้า 

ส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติการจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาค
ของหน่วยบริการ

 (๒)  การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาค ระเบียบข้อ ๒๒ วรรคสอง ก�าหนดว่าวิธี
ปฏบัิติเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจ้างและการพสัดโุดยใช้เงินบรจิาค รวมท้ังดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงนิบริจาค 
ร่วมกับเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๓  การจัดท�ารายงานการรับ-จ่ายเงินบริจาค ระเบียบข้อ ๒๔ ประกอบข้อ ๒๕ ก�าหนดไว้ดังนี้
 (๑)  ให้หน่วยบรกิารจดัท�ารายงานการรบั-จ่ายเงนิบรจิาค และส่งรายงานมาท่ีหน่วยงานคลงัของ

ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อรายงานกรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
 (๒)  ให้หน่วยบรกิารเกบ็รวบรวมหลกัฐานทัง้หมด และรายงานหน่วยงานต้นสงักดัเพือ่ให้ส�านกังาน

การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
๔.๔  การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่าวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน  

การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาค

ตามระเบียบแบ่งการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคออกเป็น ๓ ส่วนดังนี้
(๑) การรับเงินบริจาค
(๒) การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ
(๓) การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์
ดังน้ัน เพื่อให้การพิจารณาด�าเนินการรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการเป็นไปโดย

ถูกต้อง ขอให้พิจารณารับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินบริจาคตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑ แนวทางการรับเงินบริจาค
การรับเงินบริจาค ให้หน่วยบริการพิจารณาด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
๑. หน่วยบรกิารแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารเงินและทรพัย์สินที่

มผีูบ้รจิาคของหน่วยบริการ” การแต่งตัง้คณะกรรมการนีเ้ป็นอ�านาจของหัวหน้าหน่วยบรกิาร โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลดังนี้

 (๑)  หัวหน้าหน่วยบริการ  ประธานกรรมการ
 (๒)  กรรมการอื่น แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้
  - ข้าราชการ  กรรมการ
  -  ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรรมการ
  -  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
 (๓) หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เลขานุการ
 ทั้งนี้ การออกค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการข้างต้น หน่วยบริการอาจพิจารณาใช้แบบค�าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ ตามตัวอย่างท่ี ๑ เป็นแนวทางในการ 
ออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้

  หมายเหตุ: (๑)  กรรมการอืน่ทีห่วัหน้าหน่วยบรกิารแต่งตัง้จากข้าราชการ ข้าราชการทีเ่กษยีณ
อายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 

    (๒)  ส�าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ซึ่งตามระเบียบก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการ 
อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้

    (๓)  ส�าหรับกรณีที่หัวหน้าหน่วยบริการใดได้แต่งตั้งคณะกรรมการไว้แล้ว  
คณะกรรมการดังกล่าวสามารถรับบริจาคได้โดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งใหม่แต่อย่างใด และคณะกรรมการดังกล่าว
สามารถพจิารณารบับรจิาคได้ทัง้เงิน สังหารมิทรพัย์ และอสงัหารมิทรพัย์ โดยหัวหน้าหน่วยบรกิารไม่ต้องแต่งตัง้ 
คณะกรรมการขึ้นรับบริจาคเป็นรายครั้งอีกแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
 (๑)  วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๒)  พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๓)  วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๔)  จัดท�ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
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 (๕)  ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 (๗)  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ทั้งน้ี การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้แก่ 

หน่วยบริการ คณะกรรมการต้องพิจารณารับบริจาคให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยบริการด้วย
๒.  ให้หน่วยบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  

“บัญชีเงินบริจาคของ (ชื่อหน่วยบริการ)” เพื่อรองรับและเก็บรักษาเงินบริจาคของหน่วยบริการ
บัญชีเงินบริจาคดังกล่าวหน่วยบริการต้องแยกออกจากบัญชีเงินเงินบ�ารุง หรือบัญชีเงินเรี่ยไรของ 

หน่วยบริการอย่างเด็ดขาด เนื่องจากวิธีปฏิบัติในการฝากเงินบริจาค เงินบ�ารุง หรือเงินเรี่ยไร มีการก�าหนด 
วิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแยกออกจากกัน ดังนั้น หากหน่วยบริการใดยังไม่ได้เปิดบัญชีส�าหรับเงินบริจาค  
จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยบริการนั้นที่จะต้องเปิดบัญชีส�าหรับรองรับและเก็บรักษาเงินบริจาคของหน่วยบริการ  
และเพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบก�าหนดไว้ด้วย

๓ .การรับเงินบริจาคให้หน่วยบริการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อห้ามดังต่อไปนี้
 ๓.๑  ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยงานบริการที่จะได้รับ
 ๓.๒  ต้องเป็นการบรจิาคด้วยความสมคัรใจและไม่เป็นไปเพือ่แลกเปลีย่นผลประโยชน์ หรอืมเีงือ่นไข

ผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
 ๓.๓  ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
 ๓.๔  ห้ามมใิห้หน่วยบริการรบัเงนิทีผู่บ้รจิาคระบเุงือ่นไขของการบรจิาคอนัเป็นภาระหรือข้อเรียกร้อง 

แก่หน่วยบริการเกินความจ�าเป็น
๔.  เมื่อปรากฏว่าบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด แสดงความประสงค์บริจาคเงิน

ให้แก่หน่วยบริการนั้น ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
 ๔.๑  กรณีผู ้แสดงความประสงค์บริจาคเงิน เข้ามาบริจาคเงินท่ีหน่วยบริการด้วยตนเอง  

ขอให้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายแจ้งให้ผูแ้สดงความประสงค์บรจิาคเงิน แสดงเจตนาบรจิาคเงินด้วยการกรอกข้อมลู 
ในใบแสดงความประสงค์บริจาคเงินแล้วมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่
ผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินได้จัดท�าหนังสือแสดงความประสงค์บริจาคเงินมาด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าหนังสือดังกล่าวมีรายละเอียดและข้อมูลครบถ้วน หรือผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงิน
มเีหตจุ�าเป็นอืน่ แล้วแต่กรณี เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายอาจพจิารณาให้ผูแ้สดงความประสงค์บรจิาคเงนิไม่ต้อง
กรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บริจาคเงินก็ได้

  โดยผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินสามารถบริจาคโดยวิธีดังนี้
  - บริจาคเป็นเงินสด
       -  จ่ายเป็นเช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่งจ่าย
       -  โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
       -  โดยวิธีอื่นๆ เช่น ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
 ๔.๒  กรณีผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงิน ไม่ได้เข้ามาบริจาคเงินที่หน่วยบริการด้วยตนเอง  

โดยผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินอาจติดต่อขอบริจาคเงินให้แก่หน่วยบริการโดยวิธีการต่างๆ เช่น  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นใด เป็นต้น ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายสอบถามผู้แสดง 
ความประสงค์บริจาคเงินว่าสะดวกกรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บริจาคเงินหรือไม่ หากผู้แสดง 
ความประสงค์บริจาคเงินสะดวกที่จะกรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บริจาคเงิน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายจัดส่งใบแสดงความประสงค์บริจาคเงินให้แก่ผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินกรอกข้อมูลพร้อมแนบ
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หลักฐานการบริจาคเงินและส่งกลับมายังหน่วยบริการตามวิธีการท่ีผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินสะดวก  
และขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแจ้งผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินว่าสามารถบริจาคเงินโดยวิธีดังนี้

       -  บริจาคเป็นเงินสด
      -  จ่ายเป็นเช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่งจ่าย
       -  โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
       -  โดยวิธีอื่นๆ เช่น ผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
  ส�าหรับใบแสดงความประสงค์บรจิาคเงนิ หน่วยบรกิารอาจพจิารณาใช้ใบแสดงความประสงค์

บริจาคเงิน ตามตัวอย่างที่ ๒ เป็นแบบในการแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินกรอกข้อมูลก็ได้
๕.  เมื่อผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงินได้ส่งมอบเงินให้แก่หน่วยบริการแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ 

รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจ�านวนเงิน เมื่อเห็นว่าข้อมูลและจ�านวนเงินมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายออกใบเสร็จรับเงินตามแนวทางดังต่อไปนี้

  -  ระบุชื่อผู้บริจาคในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน เว้นแต่กรณีไม่สามารถระบุชื่อผู้บริจาคได้  
ให้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า “ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม”

       -  ระบุจ�านวนเงินที่ได้รับบริจาคให้ถูกต้องและชัดเจน
       -  กรณีผู้บริจาคก�าหนดวัตถุประสงค์ในการบริจาค ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการบริจาคไว้ใน 

ใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน
       -  กรณีการรบัเงนิสดผ่านตูบ้รจิาคไม่ต้องออกใบเสรจ็รบัเงนิ โดยให้หวัหน้าหน่วยบรกิารแต่งตัง้ 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินจากตู้บริจาค และน�าเงินพร้อมท้ังรายงานสรุปจ�านวนเงินท่ีได้รับผ่านตู้บริจาค  
โดยใช้แบบรายงานสรปุการรบัและน�าส่งเงินบรจิาค ตามตวัอย่างท่ี ๑๓ ส่งให้หัวหน้าการเงนิเพือ่น�าเสนอหัวหน้า
หน่วยบริการทราบ เพื่อเป็นการควบคุมภายในท่ีดีควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจนับเงินไม่น้อยกว่า ๒ คน  
ตามวธิปีฏบิตัใินการรบัเงนิสดผ่านตูบ้รจิาค การด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้าง และการบนัทึกรายการบญัชีเงนิบรจิาค
และทรพัย์สนิทีร่บับรจิาค แจ้งเวยีนตามหนังสอืส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ท่ี สธ ๐๒๐๖.๐๗.๑/ว ๑๖๘ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

  - แบบใบเสร็จรับเงิน หน่วยบริการอาจพิจารณาใช้แบบใบเสร็จรับเงิน ตามตัวอย่างที่ ๓  
ในการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคได้

ข้อสังเกต
การรับเงินผ่านตู้บริจาค เป็นเรื่องท่ีหัวหน้าหน่วยบริการเห็นชอบให้วางตู้บริจาคไว้ในหน่วยบริการ  

โดยไม่มีข้อความใดไปในทางเชิญชวนขอให้บริจาค หากมีข้อความเชิญชวนขอให้บริจาคถือว่าเป็นการเรี่ยไร
  -  ข้อมูลอื่นใด
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดท�าใบเสร็จรับเงินเสร็จแล้ว ให้มอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาค 

ดังต่อไปนี้
  - ส�าหรับผู้บริจาคทีเ่ข้ามาบริจาคเงนิทีห่น่วยบรกิารด้วยตนเอง ขอให้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิให้แก่ผูบ้รจิาคไว้เป็นหลักฐานในการบรจิาคเงนิ และส�าหรบัน�าใบเสรจ็รบัเงนิไปด�าเนนิการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรต่อไป

  - ส�าหรับผู้บริจาคที่ไม่ได้เข้ามาบริจาคเงินที่หน่วยบริการด้วยตนเอง ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายสอบถามผู้บริจาคว่าประสงค์จะขอรับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการบริจาคเงิน และส�าหรับ 
น�าใบเสร็จรับเงินไปด�าเนินการลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ หากผู้บริจาคต้องการขอรับ 
ใบเสร็จรับเงิน ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสอบถามผู้บริจาคว่าต้องการรับใบเสร็จรับเงินด้วยวิธีการใด  
แล้วด�าเนินการส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคต่อไป
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๖. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายน�าเงินที่ได้รับบริจาค เก็บไว้ในบัญชีเงินบริจาคที่หน่วยบริการ 
เปิดบัญชีไว้

๘.  ให้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายจดัท�ารายงานการรบัเงนิบรจิาค และเสนอให้คณะกรรมการพจิารณา
ให้ความเห็นชอบในการรับเงินบริจาคต่อไป

๙. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้ร่วมกับเงินงบประมาณ 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินบริจาคที่ได้มาจากการเรี่ยไรนั้น โดยท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (๖) ประกอบวรรคสี่ บัญญัติให้พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
การจดัซือ้จดัจ้างของสถาบนัอดุมศกึษาหรอืสถานพยาบาลทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐัโดยใช้เงนิบรจิาครวมท้ังดอกผล 
ของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ และให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อย 
ต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง  
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิหรอืทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่แต่ปฏบิตังิาน 
ในลกัษณะเดยีวกัน หรอืส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ หรอืหน่วยงานอืน่ใดในสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุซึง่ด�าเนนิการและประสานงานเกีย่วกบัสาธารณสขุ ตามทีป่ลดักระทรวงสาธารณสขุประกาศ
ก�าหนด ดังน้ัน การจัดซือ้จัดจ้างโดยใช้เงินบรจิาครวมท้ังดอกผลของเงนิบริจาค โดยไม่ใช้ร่วมกบัเงนิงบประมาณ 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินบริจาคที่ได้มาจากการเรี่ยไร ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

 - กรณีหน่วยบริการที่เป็นสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างให้ด�าเนินการตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

 -  กรณหีน่วยบรกิารทีไ่ม่เป็นสถานพยาบาล การจัดซือ้จัดจ้างให้ด�าเนนิการตามพระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๒๗๔๐๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๐. การใช้เงนิบรจิาคและดอกผลทีเ่กดิขึน้จะน�าไปก่อหนีผ้กูพนัหรอืจ่ายได้เฉพาะเพือ่การปฏบิตัริาชการ

ของหน่วยบริการ
 -  ส�าหรับเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
 - ส�าหรับเงินบริจาคที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง ให้ใช้เพื่อการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยบริการ ตามแผนที่คณะกรรมการก�าหนด
 และปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ได้มีค�าสั่งมอบอ�านาจในการอนุมัติ 

จ่ายเงินบริจาคให้แก่หัวหน้าหน่วยบริการโดยไม่จ�ากัดวงเงินแล้ว ตามค�าสั่งส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๑. ให้หน่วยบริการจัดท�ารายงานการรับ-จ่ายเงินบริจาค และส่งรายงานมาท่ีหน่วยงานคลัง 
ของส่วนราชการต้นสงักดั เพือ่รายงานกรมบญัชกีลางภายใน ๖๐ วนั นบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณ ตามบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ เรื่องการจัดท�ารายงานการรับและ 
การใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และให้หน่วยบริการเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมด และรายงาน
ต้นสังกัดเพื่อให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป ตามวิธีปฏิบัติในการรับเงินสดผ่านตู้บริจาค  
การด�าเนนิการจดัซือ้จัดจ้าง และการบันทกึรายการบญัชเีงนิบรจิาคและทรพัย์สนิทีร่บับรจิาค แจ้งเวยีนตามหนังสือ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๗.๑/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

๑๒. ส�าหรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และ
วิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
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ข้อสังเกต
๑.  ตามระเบียบได้ก�าหนดให้ “เงินบริจาค” หมายถึง เงินที่มีผู้มอบให้หน่วยบริการเพื่อใช้ในกิจการ 

ของหน่วยบริการ โดยระบุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง 
ตามบทนิยามดังกล่าวการรับเงินบริจาคจะต้องเป็นการรับบริจาคที่เป็นตัว “เงิน” เท่านั้น จึงจะถือว่า

เป็นการรับเงนิบริจาคของหน่วยบรกิาร ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ในการพจิารณารับเงนิบรจิาคของหน่วยบรกิารขอให้
พิจารณาประกอบตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบุ
วตัถปุระสงค์เพือ่ซือ้เคร่ืองมือทางการแพทย์ โดยให้โรงพยาบาลเป็นผูด้�าเนนิการจัดซือ้เครือ่งมอืทางการแพทย์เอง  
ในกรณีนี้ถือว่านาย ก. บริจาค “เงิน” ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับ 
เงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๒ นาย ค. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบ ุ
วัตถุประสงค์เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แต่นาย ค. ยังแสดงเจตนาเพิ่มเติมว่านาย ค. จะเป็นผู้จัดซ้ือ 
เครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตนเอง ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคเงิน แต่เป็นการบริจาค “สังหาริมทรัพย์” 
ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๓ นาย ง. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาล โดยให้โรงพยาบาลเป็นผู้ด�าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยเอง ในกรณีนี้ถือว่านาย ง. บริจาค “เงิน” ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
ส�าหรับการรับเงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๔ นาย จ. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาล แต่นาย จ. ยังแสดงเจตนาเพิ่มเติมว่านาย จ. จะเป็น 
ผูจ้ดัหาผูร้บัจ้างมาก่อสร้างอาคารผูป่้วยให้โรงพยาบาลเอง ในกรณนีีไ้ม่ถอืว่าเป็นการบรจิาคเงนิ แต่เป็นการบรจิาค 
“อสงัหารมิทรพัย์” ซึง่ต้องด�าเนนิการรับบริจาคตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรบัการรบับรจิาคอสงัหารมิทรัพย์
ตามระเบียบนี้

๒. ความหมายของ “เงินบริจาค” ตามที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบ มีความหมายใกล้เคียงกับค�าว่า  
“เงินเรี่ยไร” ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติของหน่วยบริการได้ จึงมีความจ�าเป็น 
ที่จะต้องน�าค�าสองค�าข้างต้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทางปฏิบัติ

ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเรีย่ไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ ก�าหนดให้ “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้
ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมี
การแสดงโดยตรงหรอืโดยปรยิายว่ามใิช่เป็นการซือ้ขาย แลกเปลีย่น ชดใช้หรอืบรกิารธรรมดา แต่เพือ่รวบรวมเงิน
หรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้มาทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใช้ในกจิการอย่างใดอย่างหนึง่นัน้ด้วย โดยอธบิาย “การเรีย่ไร” ได้ดงันี้

 (๑) “การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร” เช่น  
การท�าบุญทอดกฐิน การท�าบุญทอดผ้าป่า และการจัดการแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันโบว์ลิ่ง การแข่งขันแรลลี่ 
การแข่งขันเดิน-วิ่ง มาราธอน หรือมินิ-มาราธอน ฯลฯ ซึ่งมีการจ�าหน่ายบัตรและก�าหนดราคาบัตรที่จ�าหน่ายไว้
เป็นจ�านวนที่แน่นอนต่อหน่วยนับ รวมทั้งการขอรับบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างส�านักงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส�านักงาน จัดซ้ือเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการขอรับบริจาคอื่นๆ เพื่อน�าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับ ไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด
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 (๒)  “และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปล่ียน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรง
หรือโดยปริยายว่ามิใช่การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได ้
มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย” เช่น การขายเสื้อผ้า การให้เช่าวัตถุมงคล 
หรือสิ่งของจ�าเป็นอื่นๆ เป็นต้น เพื่อน�าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
หน่วยงานของรัฐก�าหนด

ทั้งนี้ ตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ แจ้งเวยีนตามหนงัสือกระทรวงสาธารณสขุ ด่วนทีส่ดุ ที ่สธ ๐๒๐๑.๐๔๔.๓/ว ๓๒๘  
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ดังนัน้ เม่ือพิจารณาค�าว่า “เงินบรจิาค” ตามระเบยีบนี ้เปรยีบเทียบกบัค�าว่า “การเรีย่ไร” ตามระเบยีบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ จะเห็นได้ว่ากรณีที่จะถือว่าเป็น “เงินบริจาค” ตามระเบียบนี้ จะต้องเป็นกรณีที่หน่วยบริการไม่ได้มี
ส่วนขอร้องให้ผูบ้ริจาคแสดงเจตนาบริจาคให้แก่หน่วยบรกิารแต่อย่างใด แต่หากหน่วยบรกิารได้มกีารด�าเนนิการ 
โดยมีการกระท�าอันเป็นการขอร้องให้ผู้บริจาคแสดงเจตนาบริจาคเงินให้แก่หน่วยบริการ ในกรณีนี้ถือว่าเป็น 
การเร่ียไร ซึง่ต้องด�าเนนิการตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่ถือว่าเป็นเงินบริจาคตามระเบียบนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เห็น 
ความแตกต่างระหว่าง “เงินบริจาค” กับ “เงินเรี่ยไร” ขอให้พิจารณาประกอบตัวอย่างดังต่อไป

ตัวอย่างที่ ๑ วัด ก. ได้จัดให้มีการท�าบุญทอดกฐิน หรือการท�าบุญทอดผ้าป่า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล ข. ทั้งนี้ในการด�าเนินการท�าบุญทอดกฐิน หรือท�าบุญทอดผ้าป่าของวัดดังกล่าว  
โรงพยาบาลไม่ได้มส่ีวนเข้าไปเกีย่วข้องด้วยแต่อย่างใด ทัง้นีไ้ม่ว่าทางใดทางหนึง่กต็าม เมือ่วดัด�าเนนิการเสร็จส้ินแล้ว  
ได้มอบเงินให้แก่โรงพยาบาล ในกรณีน้ีถือว่าวัดบริจาค “เงิน” ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับเงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๒ วัด ก. ได้จัดให้มีการท�าบุญทอดกฐิน หรือการท�าบุญทอดผ้าป่า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล ข. ทั้งนี้ในการด�าเนินการท�าบุญทอดกฐิน หรือท�าบุญทอดผ้าป่าของวัดดังกล่าว  
โรงพยาบาลได้มีส่วนเข้าไปเกีย่วข้องด้วย เช่น เข้าไปเป็นกรรมการท�าบญุทอดกฐนิ หรอืท�าบญุทอดผ้าป่า เป็นต้น  
เมื่อวัดด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้มอบเงินให้แก่โรงพยาบาล ในกรณีน้ีถือว่าเงินที่ได้มาเป็น “เงินเร่ียไร”  
ซึ่งต้องด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ตัวอย่างที่ ๓ โรงพยาบาล ข. ได้จัดให้มีการท�าบุญทอดกฐิน หรือท�าบุญทอดผ้าป่า เพื่อน�าเงินก่อสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก ในกรณีน้ีถอืว่าเงินท่ีได้มาเป็น “เงินเรีย่ไร” ซึง่ต้องด�าเนนิการตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ตัวอย่างที่ ๔ โรงพยาบาล ค. ได้จัดการจัดการแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันโบว์ลิ่ง การแข่งขันแรลล่ี  
การแข่งขันเดิน-วิ่ง มาราธอน หรือมินิ-มาราธอน ฯลฯ ซึ่งมีการจ�าหน่ายบัตรและก�าหนดราคาบัตรที่จ�าหน่ายไว้
เป็นจ�านวนทีแ่น่นอนต่อหน่วยนบั เพือ่น�าเงนิก่อสร้างอาคารผูป่้วยนอก ในกรณนีีถื้อว่าเงินท่ีได้มาเป็น “เงนิเรีย่ไร”  
ซึ่งต้องด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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หน่วยบริการ

ผู้บริจาคแสดงความ

ประสงค์บริจาคเงิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ชื่อ – สกุล 

และจ�านวนเงิน

  เมื่อมี ผู ้แสดงความประสงค์บริจาคเงินให ้แก หนวยบริการ  

ให้หนวยบริการ พิจารณาด�าเนินการดังนี้

 ๒.๑ กรณีผูแ้สดงความประสงค์บรจิาคซึง่ได้มาตดิตอขอบรจิาคทีห่นวย 

บรกิารด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายแจ้งผูแ้สดงความประสงค์ 

บรจิาคกรอกข้อมลูลงในใบแสดงความประสงค์บรจิาคเงนิ โดยผูแ้สดงความ 

ประสงค์บริจาคสามารถบริจาคโดยวิธีดังนี้

  • บริจาคเปนเงินสด

  • จายเปนเช็คหรือดราฟที่ธนาคารสั่งจาย

  • โอนเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร

  • โดยวิธีอื่นๆ เชน ผานบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

 ๒.๒ กรณีผู ้แสดงความประสงค์บริจาคไมได้มาติดตอขอบริจาคที ่

หนวยบรกิารด้วยตนเอง เชน โทรศัพท์เข้ามาแสดงความประสงค์ขอบรจิาค 

เปนต้น ผู้บริจาคสามารถโอนเงินผานบัญชีธนาคารได้

แผนผังสรุปแนวทางการรับเงินบริจาค

๑ 

๒ 

๓
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ให ้เจ ้าหน้าที่น�าเงินบริจาค 

ทีไ่ด้รบั เกบ็ไว้ในบญัชเีงนิบรจิาค 

ที่หนวยบริการเปิดบัญชีไว้

ให้เจ ้าหน้าที่ที่ได ้รับมอบหมายจัดท�า 

รายงานการรับเงินบริจาค และเสนอให ้

คณะกรรมการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ

ในการรับเงินบริจาคตอไป

การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของ 
เงินบริจาค โดยไมใช้เงินบริจาครวมกับเงินงบประมาณ  
ให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด้วย 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช ้
เงนิบรจิาคของหนวยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

  ให้เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายออกใบเสร็จรับเงินทุกกรณี และให้มอบ 

ใบเสร็จรับเงินให้แกผู้บริจาค โดยระบุชื่อผู้บริจาค จ�านวนเงินที่รับบริจาค หรือ 

ข้อมูลอื่นใด ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลดังตอไปนี้ด้วย

 • กรณีผู้บริจาคก�าหนดวัตถุประสงค์ในการบริจาค ให้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินนั้น

ให้ชัดเจน

 • กรณีไมสามารถระบุชื่อผู้บริจาค ให้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินวา “ผู้ไมประสงค์จะ

ออกนาม”

 • กรณีการรับเงินสดผานตู้บริจาคไมต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้หัวหน้า 

หนวยบริการแตงต้ังเจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินจากตู้บริจาค และน�าเงินพร้อม 

ทั้งรายงานสรุปจ�านวนเงินที่ได้รับผานตู้บริจาค สงให้หัวหน้าการเงินเพื่อน�าเสนอ

หัวหน้าหนวยบริการทราบ

  ส�าหรับกรณีท่ีผู้บริจาคแสดงความประสงค์บริจาคโดยไมได้มาติดตอขอบริจาค 

ท่ีหนวยบริการด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้มอบหมายสอบถามผู้บริจาควาประสงค์

จะรับใบเสร็จรับเงินเพื่อน�าใบเสร็จรับเงินไปด�าเนินการขอลดหยอนภาษีตาม 

ประมวลรัษฎากรหรือไม หากผู้แสดงความประสงค์บริจาคขอรับใบเสร็จรับเงิน 

ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดสงใบเสร็จรับเงินให้แกผู้แสดงความประสงค์บริจาค

ตอไป

๔

๕

๖

๗



14  กองกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒ แนวทางการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบนี้ ได้แก่ อาคาร งานก่อสร้าง และ 

อาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ให้หน่วยบริการพิจารณาด�าเนินการตามแนวทางดังนี้
๑.  หน่วยบรกิารแต่งตัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารเงินและทรพัย์สินที่

มผีูบ้รจิาคของหน่วยบริการ” การแต่งตัง้คณะกรรมการนีเ้ป็นอ�านาจของหัวหน้าหน่วยบรกิาร โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลดังนี้

 (๑) หัวหน้าหน่วยบริการ  ประธานกรรมการ
 (๒)  กรรมการอื่น แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้
  - ข้าราชการ กรรมการ
  -  ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรรมการ
  -  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ
 (๓)  หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เลขานุการ
ทั้งนี้ การออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้างต้น หน่วยบริการอาจพิจารณาใช้แบบค�าสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ ตามตัวอย่างท่ี ๑ เป็นแนวทางในการ 
ออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้

 หมายเหตุ:  (๑)  กรรมการอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังจากข้าราชการ ข้าราชการท่ีเกษียณ 
อายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 

    (๒) ส�าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  
ซึ่งตามระเบียบก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการ 
อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้

    (๓)  ส�าหรบักรณทีีห่วัหน้าหน่วยบรกิารใดได้แต่งต้ังคณะกรรมการไว้แล้ว คณะกรรมการ
ดงักล่าวสามารถรบับรจิาคได้โดยไม่ต้องมีการแต่งต้ังใหม่แต่อย่างใด และคณะกรรมการดังกล่าวสามารถพจิารณา
รับบริจาคได้ทั้งเงิน สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยหัวหน้าหน่วยบริการไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นรับบริจาคเป็นรายครั้งอีกแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
 (๑)  วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๒) พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๓)  วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๔)  จัดท�ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๕)  ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
 (๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 (๗)  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู ้บริจาคให้แก่ 

หน่วยบริการ คณะกรรมการต้องพิจารณารับบริจาคให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยบริการด้วย
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๒. เมื่อปรากฏว่าบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด แสดงความประสงค์บริจาค
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยบริการ ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแจ้งผู้แสดงความประสงค์บริจาค
อสังหาริมทรัพย์กรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้หน่วยบริการน�า 
ใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยื่นเสนอขออนุมัติรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ต่อ 
หัวหน้าส่วนราชการก่อนการรับบริจาค ส�าหรับใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการ 
อาจพิจารณาใช้ใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๔ เป็นแบบในการแจ้งให้ 
ผู้แสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์กรอกข้อมูลก็ได้

๓.  การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
 ๓.๑ หน่วยบริการและผู้แสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ ต้องขออนุมัติรับบริจาค

อสงัหารมิทรพัย์ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (ปลดักระทรวงสาธารณสขุ หรอือธิบดี) ก่อนการรบับรจิาค โดยขอให้แนบ 
เอกสารและข้อมูล ตามที่ก�าหนดไว้ในบัญชีเอกสารกรณีขออนุมัติรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๕

 การขออนุมัติรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ต่อหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
อธิบดี) ก่อนการรับบริจาค ส�าหรับการรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน  
หมายถึง ให้หน่วยบริการและผู้แสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ขออนุมัติรับบริจาคต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการก่อนเริ่มการก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง หรือ
อาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ตามหลักเกณฑ์และข้อห้ามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ ๓.๒ ก่อน เว้นแต่กรณีผู้แสดง 
ความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร งานก่อสร้าง และอาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ที่ได้ก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จแล้วในพื้นท่ีที่ไม่ใช่พื้นที่ของหน่วยบริการ และ/หรือเป็นกรณีที่ผู ้แสดงความประสงค์บริจาค
อสังหาริมทรัพย์ไม่เคยติดต่อหรือแสดงความประสงค์บริจาคให้หน่วยบริการทราบมาก่อนแต่อย่างใด ในกรณีน้ี
หน่วยบรกิารและผู้แสดงความประสงค์บรจิาคอสงัหารมิทรพัย์จงึไม่สามารถขออนมุตัริบับริจาคอสงัหารมิทรพัย์
ต่อหัวหน้าส่วนราชการก่อนเร่ิมการก่อสร้างได้ ดังนั้น จึงให้ขออนุมัติรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรืออธิบดี) ก่อนการรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง และ 
อาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ในลักษณะที่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วต่อไป

 ๓.๒ ก่อนเสนอหวัหน้าส่วนราชการ (ปลดักระทรวงสาธารณสขุ หรอือธบิดี) เพือ่ขออนมุติัรบับรจิาค
อสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการพิจารณาและด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อห้าม ดังต่อไปนี้

  (๑) ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยบริการที่จะได้รับ
  (๒) ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ หรือมี

เงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ
  (๓) ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
  (๔)  ห้ามมิให้หน่วยบริการรับทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเป็นภาระหรือ

ข้อเรียกร้องแก่หน่วยบริการเกินความจ�าเป็น
  (๕)  ห้ามหน่วยบริการรับบริจาคท่ีดินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยบริการ หากไม่มี 

แผนงานหรือโครงการชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ท่ีแสดงวัตถุประสงค์จะ 
ยกที่ดินให้แก่หน่วยบริการ

  (๖)  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผู้บริจาค รวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน 
  (๗)  การรบับรจิาคอาคาร งานก่อสร้าง ทีด่นิ หรอือาคารงานก่อสร้างพร้อมทีด่นินัน้ หน่วยบรกิาร 

จะต้องท�าการประเมินมูลค่าของอาคาร งานก่อสร้าง ท่ีดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมท่ีดินเพ่ือประกอบ 
การขออนมุตัต่ิอหวัหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ หรอือธบิดี) ก่อนการรับบรจิาค โดยการประเมนิ 
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มูลค่าที่ดินนั้น หน่วยบริการจะต้องมีหนังสือไปยังส�านักงานที่ดินที่ที่ดินแปลงที่จะรับบริจาคตั้งอยู่ เพื่อขอทราบ

ราคาประเมนิทีด่นิแปลงดงักล่าว ส�าหรบัการรบับรจิาคอาคาร งานก่อสร้างนัน้ หน่วยบรกิารสามารถตรวจสอบได้

จากราคากลางตามบญัชแีสดงวสัดแุละราคา (BOQ) ของทางราชการ ส�าหรบัการรบับรจิาคอาคารพร้อมท่ีดนินัน้  

หน่วยบริการสามารถตรวจสอบได้จากราคาประเมนิท่ีได้จากกรมท่ีดิน ประกอบกบัราคากลางตามบญัชแีสดงวสัดุ

และราคา (BOQ) ของทางราชการ 

 (๘) การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ผู ้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดินซึ่งหน่วยบริการขอ 

ใช้ประโยชน์จากส่วนราชการอ่ืน หน่วยบริการท่ีขอใช้ประโยชน์จะต้องท�าความตกลงกับส่วนราชการนั้นๆ  

ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

 (๙) การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้างที่ผู้บริจาคได้ก่อสร้างเองในที่ดิน ซึ่งอยู่ในความปกครอง

ดูแลหรือใช้ประโยชน์ของหน่วยบริการ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากส่วนราชการอื่น ให้หน่วยบริการ 

ใช้ดลุยพนิจิในการรบับรจิาคอาคารทีม่ผู้ีประสงค์จะก่อสร้างโดยอาจก�าหนดให้ผูบ้รจิาคมหีลกัประกนัการก่อสร้าง

อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้

 (๑๐) การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน ขอให้ค�านึงถึง

เหตุผลความจ�าเป็นในการก่อสร้าง ตลอดจนแผนการบริหารจัดการด้านก�าลังคน บริหารทรัพยากรที่เหมาะสม 

แต่ส�าหรับการรับบริจาคงานก่อสร้างในลักษณะของการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร ซึ่งเห็น

ได้ว่าอาจจะไม่มีการก�าหนดแผนการบริหารจัดการด้านก�าลังคน และแผนบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมในการ

รับบริจาคขึ้น เนื่องจากเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคารที่มีอยู่แล้ว และมีการใช้ประโยชน์

ของหน่วยบรกิารเป็นปกต ิในกรณีเช่นนีข้อให้หน่วยบรกิารระบใุห้หัวหน้าส่วนราชการทราบให้ชดัเจนว่าไม่มกีาร

ก�าหนดแผนการบรหิารจดัการด้านก�าลงัคน และแผนบรหิารทรพัยากรท่ีเหมาะสมในการรบับรจิาค เนือ่งจากเป็น 

การซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการต่อไปด้วย

 (๑๑) กรณีทีร่ับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ให้หน่วยบริการพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

  -  ให้หน่วยบริการแจ้งผูแ้สดงความประสงค์บรจิาคอสังหารมิทรพัย์ให้ใช้แบบแปลนมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุขในการก่อสร้าง เช่น แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ เป็นต้น

  -  ในกรณทีีไ่ม่มแีบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุในการก่อสร้าง หรือมเีหตจุ�าเป็น

อ่ืนใด ให้ผู้แสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างดังกล่าวโดยใช้แบบแปลน

ที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขาลงนามรับรองในแบบแปลน โดยผู้รับรองต้องแนบใบอนุญาต

ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละสาขาตามกฎหมายมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้หัวหน้าหน่วยบริการ

ที่จะรับบริจาครับรองว่าได้ตรวจสอบผู้รับรองในแบบแปลนถูกต้องแล้ว ส�าหรับหนังสือรับรองการตรวจสอบ 

ผู้รับรองแบบแปลนของหัวหน้าหน่วยบริการ หัวหน้าหน่วยบริการสามารถใช้หนังสือรับรองการตรวจสอบ 

ผู้รับรองแบบแปลนของหัวหน้าหน่วยบริการ ตามตัวอย่างที่ ๖ เป็นแบบในการรับรองได้

  - หวัหน้าหน่วยบรกิารทีจ่ะรบับรจิาคจะต้องให้ความเห็นชอบผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้างด้วย 

และหากมีปัญหาให้ปรกึษากองแบบแผน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ เป็นกรณไีป ส�าหรบัการให้ความเห็นชอบ

ผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้าง หวัหน้าหน่วยบรกิารสามารถใช้หนงัสอืให้ความเห็นชอบผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้าง

ของหัวหน้าหน่วยบริการ ตามตัวอย่างที่ ๗ เป็นแบบในการให้ความเห็นชอบได้
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  (๑๒)  ขอความเห็นชอบในการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ต่อคณะกรรมการ

๔. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้รับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ และแจ้งผลการอนุมัติให้หน่วยบริการ

ทราบแล้ว ให้หน่วยบริการออกหลักฐานการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ดังนี้

 ๔.๑  ส�าหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หน่วยบริการออกหนังสือรับรองการบริจาค

อสังหาริมทรัพย์ และระบุตามมูลค่าที่ประเมินมูลค่าได้ เพื่อให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล น�าไปด�าเนินการ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรต่อไป ส�าหรับหนังสือรับรองการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการ

สามารถใช้หนังสือรับรองการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๘ เป็นแบบในการออกหนังสือรับรองให้แก่

ผู้บริจาคได้

 ๔.๒  ส�าหรับบุคคลธรรมดาทีบ่รจิาคอสังหารมิทรพัย์ซึง่ไม่สามารถน�าสทิธิไปขอลดหย่อนภาษไีด้นัน้ 

ให้หน่วยบริการประสานงานและด�าเนินการเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการแล้วแต่กรณี ออกหนังสือตอบขอบคุณ 

การบริจาคอสังหาริมทรพัย์ให้แก่ผูบ้ริจาค หรอืด�าเนนิการเพือ่ขอเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

ให้แก่ผู้บริจาคดังกล่าวต่อไป ส�าหรับหนังสือตอบขอบคุณการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการสามารถใช้

หนังสือตอบขอบคุณการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๙ ในการตอบขอบคุณผู้บริจาคได้

หมายเหตุ 
 ๑. การออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับการบริจาคอาคาร  

งานก่อสร้าง หรอือาคารงานก่อสร้างพร้อมทีด่นิ หน่วยบรกิารสามารถออกหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการรบับรจิาค  

หนงัสือขอบคณุการรบับรจิาค หรอืใบอนุโมทนาบตัรให้แก่ผูบ้รจิาคได้เฉพาะกรณทีีท่�าการก่อสร้างเสร็จแล้วเท่าน้ัน

 ๒. การออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู ้บริจาคทรัพย์สินที่เป็น 

อสังหาริมทรัพย์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การออกหนังสือตอบขอบคุณ 

หรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู ้บริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยบริการในสังกัด 

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเรว็ ปลดักระทรวงสาธารณสขุจงึได้มคี�าสัง่ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ มอบอ�านาจให้ 

หัวหน้าหน่วยบริการออกหนังสือตอบขอบคุณหรือออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู ้บริจาคทรัพย์สินท่ีเป็น 

อสังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�าหรับบุคคลธรรมดา 

ซึ่งไม่สามารถน�าไปขอลดหย่อนภาษีได้ ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้หัวหน้าหน่วยบริการจัดท�า

รายงานการออกหนงัสอืตอบขอบคณุหรอืออกใบอนโุมทนาบัตรให้ปลัดกระทรวงสาธารณสขุทราบ ภายใน ๖๐ วนั  

นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณด้วย

๕.  การขอตัง้ชือ่อาคาร หรอืทรพัย์สินบรจิาค ให้หน่วยบรกิารพจิารณาตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยการต้ังชื่อหน่วยบริการ อาคาร หรือทรัพย์สินของหน่วยบริการท่ีได้รับจากผู้บริจาคหรือท่ีได้จัดสร้าง  

หรือซื้อจากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. เมื่ออาคาร งานก่อสร้างที่รับบริจาคก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้แจ้งกรมธนารักษ์ หรือส�านักงานธนารักษ์

พื้นที่ที่มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อด�าเนินการ 

ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
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ข้อสังเกต
ตามระเบียบก�าหนดให้ “ทรัพย์สิน” หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู ้มอบให้ 

หน่วยบริการเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วยบริการ

ตามบทนิยามดังกล่าวการบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นการรับบริจาคที่เป็น 

“อสังหาริมทรัพย์” เท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นการบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยบริการ ทั้งน้ี  

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับเงินบริจาคของหน่วยบริการขอให้พิจารณาประกอบตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ ๑ นาย ก. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง หรืออาคาร

งานก่อสร้างพร้อมที่ดินให้แก่โรงพยาบาล โดยมอบเงินให้หน่วยบริการเพื่อด�าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างอาคาร 

งานก่อสร้าง หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินเอง ในกรณีนี้ถือว่านาย ก. บริจาค “เงิน” ซึ่งต้องด�าเนินการ 

รับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับเงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๒ นาย ค. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาขอบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โดยระบุ

วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อหรือจัดจ้างก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้าง หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน แต่นาย ค.  

ยังแสดงเจตนาเพิ่มเติมว่านาย ค. จะเป็นผู้จัดซ้ืออาคาร หรือจัดหาผู้รับจ้างมาก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้าง 

หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดินให้โรงพยาบาลเอง ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคเงิน แต่เป็นการบริจาค 

“อสงัหารมิทรพัย์” ซึง่ต้องด�าเนนิการรับบริจาคตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรบัการรบับรจิาคอสงัหารมิทรัพย์

ตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๓ นาย ง. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาเข้ามาด�าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง  

ต่อเตมิ หรือร้ือถอนอาคาร หรอืงานก่อสร้างให้แก่โรงพยาบาล ในกรณนีีถ้อืว่าเป็นการบรจิาค “อสงัหารมิทรพัย์”  

ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๔ นาย จ. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาบริจาคเงินเพื่อให้โรงพยาบาลด�าเนินการ 

ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร หรืองานก่อสร้างของโรงพยาบาล ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็น 

การบริจาคอสังหาริมทรพัย์ แต่เป็นการบรจิาค “เงนิ” ซึง่ต้องด�าเนนิการรบับรจิาคตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ส�าหรบั 

การรับเงินบริจาคตามระเบียบนี้

ตัวอย่างที่ ๕ นาย ฉ. ได้ติดต่อโรงพยาบาล ข. แสดงเจตนาบริจาคเงินเพื่อให้โรงพยาบาลด�าเนินการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร หรืองานก่อสร้างของโรงพยาบาล แต่นาย ฉ. ยังแสดงเจตนา 

เพิ่มเติมว่านาย ฉ. จะเป็นผู้จัดหาผู้รับจ้างมาซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม หรือรื้อถอนให้โรงพยาบาลเอง ในกรณีนี ้

ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคเงิน แต่เป็นการบริจาค “อสังหาริมทรัพย์” ซึ่งต้องด�าเนินการรับบริจาคตามหลักเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบนี้
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หน่วยบริการ
ผู้บริจาคแสดง

ความประสงค์บริจาค

อสังหาริมทรัพย์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ชื่อ - สกุล 

รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริจาคกรอกรายละเอียด

ใบแสดงความประสงค์

บริจาคอสังหาริมทรัพย์

แผนผังสรุปแนวทางการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

   การรับบริจาคทรัพย์สนิท่ีเปนอสงัหารมิทรพัย์ ให้หนวยบริการด�าเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้

 ๔.๑ ขออนมุตัริบับรจิาคอสงัหาริมทรัพย์ตอหวัหน้าสวนราชการ (ปลดักระทรวงสาธารณสุข หรอือธบิด)ี  

กอนการรับบริจาค โดยแนบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 ๔.๒ กอนเสนอหัวหน้าสวนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรืออธิบดี) เพ่ืออนุมัติรับบริจาค

อสังหาริมทรัพย์ ให้หนวยบริการพิจารณาและด�าเนินการดังนี้

   (๑) ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหนวยบริการที่จะได้รับ

   (๒) ต้องเปนการบริจาคด้วยความสมัครใจและไมเปนไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมี

เงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แกผู้ใดโดยเฉพาะ

   (๓) ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดกับหนวยบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

   (๔) ห้ามมิให้หนวยบริการรับทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเปนภาระหรือ

ข้อเรียกร้องแกหนวยบริการเกินความจ�าเปน

   (๕) ห้ามหนวยบริการรับบริจาคทีด่นิจากเอกชนเพือ่ใช้ประโยชน์ในหนวยบรกิาร หากไมมแีผนงาน 

หรอืโครงการชดัเจนรองรบัการใช้ประโยชน์ในทีด่นิตามวัตถปุระสงค์ของผูท้ีแ่สดงวตัถปุระสงค์จะยกท่ีดิน

ให้แกหนวยบริการ

๑

๒ 
๓

๔
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   (ต่อ)

   (๖) ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของผู้บริจาค รวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน 

   (๗)  การรับบริจาคอาคาร งานกอสร้าง ทีด่นิ หรอือาคารงานกอสร้างพร้อมทีด่นินัน้ หนวยบรกิาร

จะต้องท�าการประเมนิมลูคาของอาคาร งานกอสร้าง ทีด่นิ หรอือาคารงานกอสร้างพร้อมทีด่นิเพือ่ประกอบ

การขออนมุตัติอหัวหน้าสวนราชการ (ปลดักระทรวงสาธารณสุข หรอือธบิด)ี กอนการรบับรจิาค โดยการ

ประเมนิมลูคาทีด่นินัน้ หนวยบริการจะต้องมหีนงัสอืไปยงัส�านกังานทีด่นิซึง่ทีด่นิแปลงทีจ่ะรบับรจิาคตัง้อยู 

เพือ่ขอทราบราคาประเมนิท่ีดนิแปลงดงักลาว ส�าหรบัการรบับรจิาคอาคาร งานกอสร้างนัน้ หนวยบรกิาร

สามารถตรวจสอบได้จากราคากลางตามบัญชีแสดงวัสดุและราคา (BOQ) ของทางราชการ ส�าหรับการ

รับบริจาคอาคารพร้อมที่ดินนั้น หนวยบริการสามารถตรวจสอบได้จากราคาประเมินที่ได้จากกรมที่ดิน 

ประกอบกับราคากลางตามบัญชีแสดงวัสดุและราคา (BOQ) ของทางราชการ 

   (๘) การรับบริจาคอาคาร งานกอสร้าง ที่ผู้บริจาคได้กอสร้างเองในที่ดินซึ่งหนวยบริการขอใช้

ประโยชน์จากสวนราชการอื่น หนวยบริการที่ขอใช้ประโยชน์จะต้องท�าความตกลงกับสวนราชการนั้นๆ 

ให้เสร็จเรียบร้อยกอน

   (๙) การรบับรจิาคอาคาร งานกอสร้างทีผู่บ้รจิาคได้กอสร้างเองในทีด่นิ ซึง่อยูในความปกครองดูแล

หรอืใช้ประโยชน์ของหนวยบริการ หรือได้รบัอนญุาตให้ใช้ประโยชน์จากสวนราชการอืน่ ให้หนวยบรกิาร 

ใช้ดุลยพินิจในการรับบริจาคอาคารที่มีผู้ประสงค์จะกอสร้างโดยอาจก�าหนดให้ผู้บริจาคมีหลักประกัน 

การกอสร้างอยางหนึ่งอยางใดด้วยก็ได้

   (๑๐) การรบับรจิาคอาคาร งานกอสร้าง ทีด่นิ หรอือาคารงานกอสร้างพร้อมทีด่นิ ขอให้ค�านงึถงึ 

เหตุผลความจ�าเปนในการกอสร้าง ตลอดจนแผนการบริหารจัดการด้านก�าลังคน บริหารทรัพยากรท่ี

เหมาะสม

   (๑๑) กรณีที่รับบริจาคอาคาร งานกอสร้าง ให้หนวยบริการพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

     • ให้หนวยบริการแจ้งผู้บริจาคให้กอสร้างอาคาร งานกอสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข เชน แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนต้น

     • ในกรณีที่ไมมีแบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการกอสร้าง หรือมี

เหตุจ�าเปนอื่นใด ให้กอสร้างอาคาร งานกอสร้างดังกลาวโดยใช้แบบแปลนที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องทุกสาขาลงนามรับรองในแบบแปลน โดยผู้รับรองต้องแนบใบอนุญาตให้เปนผู้ประกอบวิชาชีพ

แตละสาขาตามกฎหมายมาประกอบการพจิารณาด้วย และให้หวัหน้าหนวยบรกิารทีจ่ะรับบรจิาครบัรอง

วาได้ตรวจสอบผู้รับรองในแบบแปลนถูกต้องแล้ว

     • หวัหน้าหนวยบรกิารทีจ่ะรบับริจาคจะต้องให้ความเหน็ชอบผงัหลกัอาคาร งานกอสร้าง

ด้วย และหากมีปัญหาให้ปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนกรณีไป

   (๑๒) ขอความเห็นชอบในการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์ตอคณะกรรมการ

๔
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หัวหน้าสวนราชการ

พิจารณาการรับบริจาค

  เมือ่หนวยบรกิารได้รบัทราบผลการอนมัุตใิห้รบับรจิาคแล้ว ให้หนวยบรกิาร
ออกหลักฐานการรับบริจาคอสังหาริมทรัพย์
 • ส�าหรับบริษัท หรือห้างหุ้นสวนนิติบุคคล ให้ออกหนังสือรับรองการบริจาค
 • ส�าหรบับคุคลธรรมดา ให้ออกหนงัสอืขอบคณุการรับบรจิาคอสงัหารมิทรพัย์

แจ้งกรมธนารักษ์ หรือส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที ่

ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

อนุมัติ

แจ้งหนวยงาน
ให้ทราบ

ผลการอนุมัติ

ไมอนุมัติ

๕

๖

๗
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๓ แนวทางการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์
การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการพิจารณาตามแนวทางดังนี้

๑. หน่วยบริการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารเงิน 

และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ” การแต่งตั้งคณะกรรมการนี้เป็นอ�านาจของหัวหน้าหน่วยบริการ  

โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน โดยแต่งตั้งจากบุคคลดังนี้

 (๑) หัวหน้าหน่วยบริการ  ประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการอื่น แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้

  - ข้าราชการ กรรมการ

  -  ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ กรรมการ

  -  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ

 (๓) หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน เลขานุการ

ทั้งนี้ การออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้างต้น หน่วยบริการอาจพิจารณาใช้แบบค�าสั่งแต่งต้ัง 

คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ ตามตัวอย่างท่ี ๑ เป็นแนวทางในการ 

ออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้

 หมายเหตุ:  (๑)  กรรมการอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังจากข้าราชการ ข้าราชการท่ีเกษียณ 

อายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 

     (๒) ส�าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน หรือผู ้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  

ซึ่งตามระเบียบก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการ 

อาจจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้

     (๓)  ส�าหรบักรณทีีห่วัหน้าหน่วยบรกิารใดได้แต่งต้ังคณะกรรมการไว้แล้ว คณะกรรมการ

ดงักล่าวสามารถรบับรจิาคได้โดยไม่ต้องมีการแต่งต้ังใหม่แต่อย่างใด และคณะกรรมการดังกล่าวสามารถพจิารณา

รับบริจาคได้ทั้งเงิน สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยหัวหน้าหน่วยบริการไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ขึ้นรับบริจาคเป็นรายครั้งอีกแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

 (๑) วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๒) พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๓) วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๔) จัดท�ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๕) ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 (๗) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก ่

หน่วยบริการ คณะกรรมการต้องพิจารณารับบริจาคให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยบริการด้วย
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๒. เมื่อปรากฏว่าบุคคลธรรมดา บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด แสดงความประสงค์บริจาค

สังหาริมทรัพย์ให้แก่หน่วยบริการ ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแจ้งผู ้แสดงความประสงค์บริจาค

สงัหาริมทรัพย์กรอกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์บรจิาคสงัหารมิทรพัย์ ส�าหรบัใบแสดงความประสงค์บรจิาค

สังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการสามารถใช้ใบแสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างที่ ๑๐ เป็นแบบ

ในการแจ้งให้ผู้แสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์กรอกข้อมูลก็ได้ และเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

ได้ด�าเนนิการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและจ�านวนแล้ว ให้หน่วยบรกิารออกใบรบับรจิาคสงัหารมิทรพัย์

ให้แก่ผู้บริจาคเพื่อเป็นหลักฐานในการบริจาคสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับใบรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการ

สามารถใช้ใบรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๑๑ ในการออกให้แก่ผู้บริจาคได้

๓.  การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้

 ๓.๑ ขออนุมัติรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ต่อคณะกรรมการก่อนการรับบริจาค

 ๓.๒ ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ ให้หน่วยบริการพิจารณา 

และด�าเนินการดังนี้

  (๑) ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหน่วยบริการที่จะได้รับ

  (๒) ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  

หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ

  (๓) ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  (๔) ห้ามมิให้หน่วยบริการรับทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเป็นภาระหรือ

ข้อเรียกร้องแก่หน่วยบริการเกินความจ�าเป็น

  (๕) ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง และภาระติดพันในทรัพย์สิน เช่น สัญญาซ้ือขาย 

เป็นต้น

  (๖) ประเมนิราคาทรพัย์สนิท่ีรบับรจิาค เช่น สญัญาซือ้ขาย หลกัฐานการซือ้ขาย ใบเสรจ็รบัเงนิ  

เป็นต้น

๔. เม่ือคณะกรรมการอนุมัติให้รับบริจาคแล้ว ให้หน่วยบริการออกหนังสือรับรองการบริจาค

สังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าที่ประเมินราคาได้ให้แก่ผู้บริจาคเพื่อเป็นหลักฐานในการบริจาค ส�าหรับหนังสือรับรอง

การบริจาคสังหาริมทรัพย์ หน่วยบริการสามารถใช้หนังสือรับรองการบริจาคสังหาริมทรัพย์ ตามตัวอย่างที่ ๑๒ 

เป็นแบบในการออกหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคได้ 

กรณท่ีีบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลซึง่ได้บรจิาคประสงค์จะน�าไปด�าเนนิการขอลดหย่อนภาษเีงินได้

ตามประมวลรัษฎากรต้องเป็นการบริจาคทรัพย์สินใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

๕. การลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุมพัสดุส�าหรับสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค ให้ด�าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของ

หน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
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หน่วยบริการ

ผู้บริจาคแสดงความประสงค์

บริจาคสังหาริมทรัพย์

ผู้บริจาคกรอกรายละเอียดใบ

แสดงความประสงค์บริจาค

สังหาริมทรัพย์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 

ชื่อ - สกุล รายการสิ่งของ และจ�านวน 

และออกใบรับบริจาคสิ่งของ

ให้แกผู้บริจาค

 การรับบริจาคทรัพย์สินที่เปนสังหาริมทรัพย์ ให้หนวยบริการด�าเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้

 ๓.๑ ขออนุมัติรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ตอคณะกรรมการกอนการรับบริจาค

 ๓.๒ กอนเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ ให้หนวยบริการพิจารณาและ

ด�าเนินการดังนี้

  (๑) ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและผลประโยชน์ของหนวยบริการที่จะได้รับ

  (๒) ต้องเปนการบริจาคด้วยความสมัครใจและไมเปนไปเพื่อแลกเปล่ียนผลประโยชน์ หรือมี

เงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แกผู้ใดโดยเฉพาะ

  (๓) ต้องค�านึงถึงประโยชน์และภาระที่จะเกิดกับหนวยบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

  (๔) ห้ามมิให้หนวยบริการรับทรัพย์สินที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการบริจาคอันเปนภาระหรือ 

ข้อเรียกร้องแกหนวยบริการเกินความจ�าเปน

  (๕) ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และภาระติดพันในทรัพย์สิน

  (๖) ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค เชน สัญญาซื้อขาย หลักฐานการซื้อขาย เปนต้น

แผนผังสรุปแนวทางการรับบริจากทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์

๑ 

๒ ๓

๓
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 เมือ่คณะกรรมการอนมุตัใิห้รบับรจิาคแล้ว ให้หนวยบรกิารออกหนงัสอืรบัรองการ

บริจาคตามมูลคาที่ประเมินราคาได้ให้แกผู้บริจาค

 กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นสวนนิติบุคคลซ่ึงได้บริจาคประสงค์จะน�าไปด�าเนินการ

ขอลดหยอนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรต้องเปนการบริจาคทรัพย์สินใหมที่ไม

ผานการใช้งานมากอน

การลงบญัชหีรือทะเบยีนควบคมุพสัด ุให้ด�าเนนิการตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ 

วาด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของ 

หนวยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔

๕
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ส่วนที่ ๓
มุมถาม - ตอบ

๑. หากไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ  
หน่วยบริการสามารถรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบ ข้อ ๖ ก�าหนดไว้ว่า ในการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของ
หน่วยบริการ ให้หน่วยบริการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารเงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ โดยมีกรรมการอย่างน้อย ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องมีหัวหน้าหน่วยบริการเป็นประธาน และกรรมการซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ ข้าราชการที่
เกษียณอายุราชการ ผู้แทนภาคประชาชน และให้หัวหน้าการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยบริการ 
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยบริการเป็นเลขานุการ โดยจะต้องแต่งตั้งให้ครบองค์ประกอบ 
ดังกล่าวรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน

๒. กรณีทีห่น่วยบรกิารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเงนิและทรพัย์สนิทีม่ผีูบ้รจิาคของหน่วยบรกิาร  
ซึ่งมีองค์ประกอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชน หรือไม่มีการแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่บัญชีแทนเจ้าหน้าท่ีการเงิน หรือแต่งต้ังกรรมการดังกล่าวน้อยกว่า ๕ คน สามารถพิจารณา 
รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เน่ืองจากตามระเบียบ ข้อ ๖ ก�าหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สิน
ที่มีผู ้บริจาคของหน่วยบริการจะต้องแต่งตั้งจากบุคคล ดังนี้ (๑) หัวหน้าหน่วยบริการเป็นประธาน 
(๒) ข้าราชการ (๓) ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (๔) ผู้แทนภาคประชาชน (๕) หัวหน้าการเงิน  
หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วยบริการ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยบริการ รวมกันแล้ว 
ต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน

๓. การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเงินและทรพัย์สินทีมี่ผูบ้รจิาคของหน่วยบรกิาร จะต้องแต่งตัง้
ทุกครั้งเมื่อมีการรับบริจาคหรือไม่

ตอบ ไม่จ�าเป็นต้องแต่งต้ังทุกครัง้ เมือ่หน่วยบรกิารได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารเงินและทรพัย์สนิ 
ที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการแล้ว คณะกรรมการสามารถพิจารณาการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินของ
หน่วยบริการได้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบไม่ครบตามระเบียบ

๔. กรณีมีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยบริการ โดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ตอบแทน หน่วยบริการสามารถรับบริจาคได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบ ข้อ ๘ (๒) ก�าหนดไว้ว่า การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
จะต้องเป็นการบรจิาคด้วยความสมคัรใจและไม่เป็นไปเพือ่แลกเปลีย่นผลประโยชน์ หรอืมเีงือ่นไขผกูพนัที่
จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ

๕. กรณีมีผู้บริจาคที่ดินให้แก่หน่วยบริการ แต่หน่วยบริการไม่มีแผน หรือโครงการรองรับการใช้
ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว หน่วยบริการสามารถรับบริจาคไว้ก่อนได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากตามระเบียบ ข้อ ๙ วรรค ๒ ก�าหนดไว้ว่า ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชน
เพือ่ใช้ประโยชน์ในหน่วยบรกิาร หากไม่มแีผนงานหรอืโครงการชดัเจนรองรบัการใช้ประโยชน์ในทีด่นิตาม 
วตัถปุระสงค์ของผูท้ีแ่สดงความประสงค์จะยกทีดิ่นให้แก่หน่วยบรกิาร ห้ามหน่วยบริการรบับรจิาคท่ีดินดังกล่าว

๖. การรับบริจาคเงินโดยหน่วยบริการน�าบัญชีเงินบริจาคไปจัดท�าคิวอาร์โค๊ด (QR Code) แล้ว
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) หรือสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อรับบริจาคเงิน 
สามารถท�าได้หรือไม่
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ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และเชิญชวนรวบรวมให้ได้
เงินบรจิาคอันเป็นการด�าเนนิการมลีกัษณะการเรีย่ไรตามระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเรีย่ไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่หากหน่วยบริการท�าขึ้น
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคที่มาบริจาคยังหน่วยบริการก็สามารถท�าได้

๗. การรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์จะต้องขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ก่อนรับบริจาคหรือไม่

ตอบ ไม่ต้อง เน่ืองจากการพิจารณารับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์เป็นอ�านาจ
ของคณะกรรมการ และตามระเบียบ ข้อ ๑๓ ก�าหนดให้ต้องขออนุญาตเฉพาะในกรณีการบริจาคทรัพย์สิน
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

๘. การรับบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง ที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน จะต้องขออนุมัติ
หัวหน้าส่วนราชการก่อนการรับบริจาคในทุกกรณีหรือไม่

ตอบ ต้องขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ก่อนที่หน่วยบริการ 
จะรับบริจาคในทุกกรณี

๙.  ในการรับบริจาคเงินต้องออกใบเสร็จให้กับผู้บริจาคทุกกรณีหรือไม่
ตอบ ตามระเบียบ ข้อ ๑๒ ก�าหนดไว้ว่า หน่วยบริการที่ได้รับเงินบริจาค ให้ออกใบเสร็จรับเงิน 

แก่ผู้บรจิาค โดยระบชุือ่ผูบ้รจิาค จ�านวนเงนิทีบ่รจิาค หรอืข้อมูลอืน่ เพือ่ให้ผูบ้รจิาคทัง้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา
หรอืนติบิคุคลน�าไปใช้ลดหย่อนภาษเีงนิได้ตามประมวลรษัฎากร ส�าหรบัในกรณไีม่สามารถระบุชือ่ผู้บริจาคได้ 
ก็จะต้องระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม เว้นแต่การรับเงินสดผ่านตู้บริจาคไม่ต้อง 
ออกใบเสร็จรับเงิน แต่ให้ใช้รายงานสรุปการเงินแทน

๑๐. การตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินของผู้บริจาค สามารถตรวจสอบได้จาก
เอกสารหรือจากหน่วยงานใด

ตอบ น.ส.๓ โฉนดที่ดิน หรืออาจตรวจสอบกับ ส�านักงานที่ดินซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่
๑๑. เงินที่ได้จากกองผ้าป่า กองกฐิน การจัดงานกุศลต่างๆ ที่หน่วยบริการ หรือเจ้าหน้าที่มีส่วน

เก่ียวข้องกับการด�าเนินการดงักล่าว ถอืเป็นเงนิบรจิาคตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเงนิบรจิาค
และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่

ตอบ ถือเป็นเงินบริจาคประเภทหนึ่ง แต่เป็นเงินที่ได้จากการเรี่ยไร เนื่องจากการได้มาของเงินดัง
กล่าว โดยขอร้องให้ช่วยออกเงนิหรอืทรพัย์สินตามใจสมัคร และหมายความรวมถงึการซือ้ขาย แลกเปล่ียน 
ชดใช้หรอืบรกิารธรรมดา แต่เพือ่รวบรวมเงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้มาทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใช้ในกจิการอย่างใด 
อย่างหนึ่งด้วย การด�าเนินการเรี่ยไร และการใช้จ่ายเงินจากการเรี่ยไร จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบส�านัก
นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการเรีย่ไรของหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๒. เงินที่ได้จากการตั้งกองกฐิน กองผ้าป่า การจัดงานการกุศล หรืองานวิ่งต่างๆ ที่หน่วยบริการ  
หรือเจ้าหน้าท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องสามารถน�าไปจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้หรือไม่

ตอบ เนือ่งจากเงนิทีห่น่วยบรกิารได้รบัการจากการเรีย่ไรตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย 
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเป็นเงินที ่
หน่วยบรกิารได้รับจากการบรจิาคเพือ่ประโยชน์ในกจิการของหน่วยบรกิาร ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้ 
จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗ (๖) ประกอบวรรคส่ี บัญญัติให้พระราชบญัญติันี ้
มใิห้ใช้บงัคบัแก่การจดัซือ้จดัจ้างของสถาบันอุดมศกึษาหรอืสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรฐัโดยใช้เงนิ
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บรจิาครวมทัง้ดอกผลของเงนิบริจาค โดยไม่ใช้เงนิบรจิาคนัน้ร่วมกบัเงนิงบประมาณ และให้หน่วยงานของรฐั 
จัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ 
พระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับหน่วยบริการในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ  
หรอืทีเ่รยีกช่ืออย่างอืน่แต่ปฏบิตังิานในลักษณะเดยีวกนั หรอืส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ส�านกังานสาธารณสขุ 
อ�าเภอ หรือหน่วยงานอ่ืนใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด�าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการ
สาธารณสขุ ตามท่ีปลดักระทรวงสาธารณสขุประกาศก�าหนด ดังน้ัน การจัดซือ้จดัจ้างโดยใช้เงนิบรจิาครวมทัง้ 
ดอกผลของเงนิบรจิาค โดยไม่ใช้ร่วมกบัเงนิงบประมาณและเงนิบรจิาคทีไ่ด้มาจากการเรีย่ไร จงึต้องพจิารณา
ดังต่อไปนี้

• กรณีหน่วยบริการท่ีเป็นสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างให้ด�าเนินการตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

• กรณีหน่วยบริการท่ีไม่เป็นสถานพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างให้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๒๗๔๐๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๓. การบริจาคอาคารงานก่อสร้างที่ก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้แบบแปลนมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข สามารถท�าได้หรือไม่
ตอบ สามารถท�าได้ แต่จะต้องเป็นแบบแปลนที่มีผู้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกสาขาได ้

ลงนามรบัรองในแบบแปลนดงักล่าว และจะต้องแนบใบอนญุาตประกอบวชิาชพีของผูท้ีร่บัรองในแบบแปลน 
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย อีกทั้งหัวหน้าหน่วยบริการที่จะรับบริจาคจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ
ผู้ที่รับรองในแบบแปลนดังกล่าวว่าถูกต้องด้วยแล้ว

๑๔. กรณีบริจาคอาคารงานก่อสร้างที่ดิน หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน โดยหน่วยบริการ 
ไม่ได้จัดท�าแผนด้านก�าลังคนและการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมตลอดจนเหตุผลความจ�าเป็น  
หน่วยบริการสามารถรับบริจาคได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากการจัดท�าแผนดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อประกอบการขออนุมัติหัวหน้า 
ส่วนราชการก่อนที่หน่วยบริการจะรับบริจาค

๑๕. กรณีบคุคลธรรมดาบรจิาคทรพัย์สนิทีเ่ป็นสังหารมิทรพัย์ให้หน่วยบรกิาร จะต้องออกหลกัฐาน 
การรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคหรือไม่ และสามารถน�าหักลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากรได้หรือไม่

ตอบ ต้องออกหลักฐานการรับบริจาคเป็นหนังสือรับรองตามมูลค่าของทรัพย์สินท่ีได้บริจาค  
แต่ไม่สามารถน�าไปขอลดหย่อนภาษีตามประมวลรัษฎากรได้

๑๖. เงนิบริจาคที่ระบุวัตถปุระสงคส์ามารถน�าไปใช้จา่ยนอกจากวัตถุประสงค์ที่ผู้บรจิาคระบุไวไ้ด้
หรือไม่

ตอบ  ไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายได้ เนื่องจากตามระเบียบ ข้อ ๒๐ วรรค ๒ ก�าหนดให้เงินบริจาคที่
ระบุวัตถุประสงค์จ�าต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

๑๗. ผู้ใดเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาคของหน่วยบริการ
ตอบ ตามระเบียบ ข้อ ๒๑ ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้า 

ส่วนราชการมอบหมาย ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีค�าสั่งมอบอ�านาจให้หัวหน้าหน่วยบริการ 
ด�าเนินการแทนทุกวงเงิน
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- ๒๙ - 
 

ส่วนที่ ๔ 
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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* 

* 

 
 
 

- ๓๐ - 
 

ตัวอย่างที่ ๑ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ 
 
 
 
 

ค าสั่ง (หน่วยบริการ)............................................................  
ที ่........................./......................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ 
--------------------------------------------- 

    อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ
ทรัพย์บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าหน่วยบริการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

ข้อ ๑ องค์ประกอบ 
(๑)   หัวหน้าหน่วยบริการ         ประธานกรรมการ 
(2)   ...................................(ข้าราชการ)         กรรมการ 
(3)   ...................................(ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ)      กรรมการ 
(4)   ...................................(ผู้แทนภาคประชาชน)            กรรมการ 
(5)   หัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน       เลขานุการ 
       หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคของหน่วยบริการ มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังนี้ 
  (1) วางแผนการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (2) พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (3) วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (4) จัดท ารายงานการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (๕) ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
 (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 (๗) อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่........................................... พ.ศ. ....................... 
  หมายเหตุ:  (๑) กรรมการอื่นที่หัวหน้าหน่วยบริการแต่งตั้งจากข้าราชการ ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และผู้แทนภาคประชาชน 
รวมกับประธานกรรมการแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  

  (๒) ส าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ซ่ึงตามระเบียบก าหนดให้หัวหน้าหน่วย
บริการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการอาจจะพิจารณาแต่งต้ังให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้ 

 
- ๓๑ – 

 
ตัวอย่างที่ ๒ ใบแสดงความประสงค์บริจาคเงิน 

 
 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .   
มีความประสงค์บริจาคเงิน จ านวน                                  บาท (                                             )  
ให้แก่                 (หน่วยบริการ)                                                                                โดยวิธี 
    เงินสด 
    เช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่ง 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร                                   . 
    วิธีอ่ืนๆ โปรดระบุ                                       . 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                                     . 
 
 
 
 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  
 
 
      ลงชื่อ                     ผู้แสดงความประสงค์บริจาคเงิน 
            (        ) 
 
      ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
            (        ) 
      ต าแหน่ง                          . 
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  (๒) ส าหรับหัวหน้าการเงิน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ซ่ึงตามระเบียบก าหนดให้หัวหน้าหน่วย
บริการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนั้น หัวหน้าหน่วยบริการอาจจะพิจารณาแต่งต้ังให้เป็นกรรมการและเลขานุการด้วยก็ได้ 

 
- ๓๑ – 

 
ตัวอย่างที่ ๒ ใบแสดงความประสงค์บริจาคเงิน 

 
 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .   
มีความประสงค์บริจาคเงิน จ านวน                                  บาท (                                             )  
ให้แก่                 (หน่วยบริการ)                                                                                โดยวิธี 
    เงินสด 
    เช็คหรือดร๊าฟที่ธนาคารสั่ง 
    โอนเข้าบัญชีธนาคาร                                   . 
    วิธีอ่ืนๆ โปรดระบุ                                       . 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                                     . 
 
 
 
 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  
 
 
      ลงชื่อ                     ผู้แสดงความประสงคบ์ริจาคเงิน 
            (        ) 
 
      ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
            (        ) 
      ต าแหน่ง                          . 
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- ๓๒ - 
 

ตัวอย่างที่ ๓ ใบเสร็จรับเงิน 
 

 

 

  เล่มที่  .       ใบเสร็จรับเงิน               เลขที ่           . 
  ในราชการ            ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
  วันที่  เดือน     พ.ศ.                              . 
  ได้รับเงินจาก        ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 
  
  
  
  
  

รวมบาท      

  จ านวนเงิน         บาท 
     (อักษร) 
 

  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว    ลงชื่อ         ผู้รับเงิน 
              ต าแหน่ง                              . 
 
 
 
 หมายเหตุ: ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายออกใบเสร็จรับเงินตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
      - ระบุชื่อผู้บริจาคในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน เว้นแต่กรณีไม่สามารถระบุชื่อผู้บริจาคได้ ให้ระบุไว้
ในใบเสร็จรับเงินว่า “ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม” 
      - ระบุจ านวนเงินที่ได้รับบริจาคให้ถูกต้องและชัดเจน 
      - กรณีผู้บริจาคก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริจาค ให้ระบุ วัตถุประสงค์ในการบริจาคไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน 
      - กรณีการรับเงินสดผ่านตู้บริจาคไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้หัวหน้าหน่วยบริการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินจากตู้บริจาค และน าเงินพร้อมทั้งรายงานสรุปจ านวนเงินที่ได้รับผ่านตู้บริจาค ส่ง
ให้หัวหน้าการเงินเพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยบริการทราบ 
      - ข้อมูลอื่นใด 
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-๓๓ – 
 

ตัวอย่างที่ 4 ใบแสดงความประสงค์บริจาคอสังหาริมทรัพย์ 
 

 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .                                   
. 

  มีความประสงค์ 
   บริจาคที่ดิน   
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                  . 
.                                                                                                                                 . 
   บริจาคอาคาร งานก่อสร้าง 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                  . 
.                                                                                                                                 . 
   บริจาคอาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน   
  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                  . 
.                                                                                                                                 . 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร ดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง 
   หลักฐานประเมินมูลค่า 
   แบบแปลนก่อสร้าง (กรณีบริจาคอาคาร งานก่อสร้าง หรืออาคารงานก่อสร้างพร้อมที่ดิน) 
 
 
 
    ลงชื่อ         ผู้แสดงความประสงคบ์ริจาคอสังหาริมทรัพย์ 
          (        ) 
 
    ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ 
          (        ) 
    ต าแหน่ง                          . 
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๑๐. หนังสือ/บนัทกึให้ความเหน็ชอบผงัหลกัอาคาร งานกอสร้างของหัวหน้าหนวยบรกิาร ตามตวัอยางทีแ่นบ

๑๓.
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ตัวอย่างที่ ๖ หนังสือรับรองการตรวจสอบผู้รับรองแบบแปลนของหัวหน้าหน่วยบริการ

    ทีท่�าการ......................................................             

วันที.่....................เดอืน...................................พ.ศ. ................

ด้วย (นาย,นาง,นางสาว).................................................นามสกุล...........................................                                         

อยูบ้านเลขที.่........................หมูที.่.........................ซอย..............................................ถนน..............................................  

ต�าบล..................................อ�าเภอ.....................................จังหวัด.................................แสดงความประสงค์บริจาค

อาคาร งานกอสร้างให้แก...................................................................................................น้ัน

เนื่องจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหนวยบริการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๒) ก�าหนดวาการรับบริจาคอาคาร งานกอสร้างหากมีความจ�าเปนจะใช้แบบแปลนที่ไมใช 

แบบแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จะต้องเปนแบบแปลนที่มีผู ้รับผิดชอบทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

ทกุสาขาลงนามรบัรองในแบบแปลนโดยผูร้บัรองต้องแนบใบอนญุาต ให้เปนผูป้ระกอบวชิาชีพแตละสาขาตามกฎหมาย 

มาประกอบการพิจารณาด้วย และให้หัวหน้าหนวยบรกิารทีจ่ะรบับรจิาครบัรองวาได้ตรวจสอบผูร้บัรองในแบบแปลน

ถูกต้องแล้ว

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)..............................นามสกุล......................ต�าแหนง.....................

ขอรบัรองวาผูล้งนามรับรองในแบบแปลนทีใ่ช้ในการกอสร้างครัง้น้ีเปนผูป้ระกอบวิชาชพีแตละสาขาตามกฎหมายแล้ว

(หนวยบริการ)

ลงชื่อ.................................................
      (                  )

ต�าแหนง............................................................

หมายเหตุ: รับรองโดยหัวหน้าหนวยบริการ
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ตัวอย่างที ่๗ หนงัสอืให้ความเหน็ชอบผงัหลกัอาคาร งานก่อสร้างของหวัหน้าหน่วยบรกิาร

    ทีท่�าการ......................................................             

วันที.่....................เดอืน...................................พ.ศ. ................

ด้วย (นาย,นาง,นางสาว).................................................นามสกุล...........................................                                         

อยูบ้านเลขที.่........................หมูที.่.........................ซอย..............................................ถนน..............................................  

ต�าบล..................................อ�าเภอ.....................................จังหวัด.................................แสดงความประสงค์บริจาค

อาคาร งานกอสร้างให้แก...................................................................... (หนวยบริการ) นั้น

เนื่องจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหนวยบริการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๓) ก�าหนดวาหัวหน้าหนวยบริการที่จะรับบริจาคจะต้องให้ความเห็นชอบผังหลักอาคาร  

งานกอสร้างด้วย และหากมีปัญหาให้ปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปนกรณีไป

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)..............................นามสกุล......................ต�าแหนง..................... 

ขอรับรองวาผังหลักอาคาร งานกอสร้างวาถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.................................................
      (                  )

ต�าแหนง............................................................

หมายเหตุ: รับรองโดยหัวหน้าหนวยบริการ หากเห็นวาจะมีปัญหาให้หัวหน้าหนวยบริการปรึกษากองแบบแผน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กอนการรับรองผังหลักอาคาร งานกอสร้าง
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- ๓๗ - 
 

ตัวอย่างที่ ๘ หนังสือรับรองการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ 
 

 
 
ที ่   
 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เมื่อวันที่               เดือน                    พ.ศ.             . 
(นาย,นาง,นางสาว)      นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   โทร                               . 
ได้บริจาคทรัพย์สินให้แก่    (หน่วยบริการ)         . 
ตามรายการ ดังนี้ 
  ๑.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
  ๒.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
  ๓.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
 

ฯลฯ 
รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น     บาท (                                                 ) 
 

ฯลฯ 
 
  ให้ไว้ ณ วันที่               . เดือน                       . พ.ศ.              .  
 
 
 
      ลงชื่อ          
            (        ) 
      ต าแหน่ง                          . 
 
 
หมายเหตุ: ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี ๑๐) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๒) ก าหนดให้หลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการต้องระบุมูลค่าของ
ทรัพย์สินหรือสินค้านั้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้ 
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- ๓๘ – 

 
ตัวอย่างที่ ๙ หนังสือตอบขอบคุณการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ 

 
 

 
 
ที ่   .     (หน่วยงานลบริการ)                    . 
                          . 
        .        . 
      

      วันที่      เดือน พ.ศ.      . 
 

เรื่อง ตอบขอบคุณการบริจาคอสังหาริมทรัพย์ 
 

เรียน 
 

  ตามท่ีท่าน ได้บริจาค                      .   
มูลค่าเป็นเงิน     บาท (                     ) 
ให้แก่                                          (หน่วยบริการ)                                                              . 
เพ่ือ                . 
นั้น 
 

  (หน่วยบริการ) ได้รับ         เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จึงได้ขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ                                   . 
     (       ) 
    ต าแหน่ง              . 
   

 
 
 
 
 
 
 

หนวยบริการ
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- ๓๙ – 

 
ตัวอย่างที่ ๑๐ ใบแสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ 

 
 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .   
มีความประสงค์บริจาค (โปรดระบุรายการสิ่งของแต่ละอย่าง) 
  (1)                                                 . 
  (2)                                                 . 
  (3)                                                 . 
   ฯลฯ 
ให้แก่                             (หน่วยบริการ)                                                                            .  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                                                                                                       . 
 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารดังนี้ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์  
   หลักฐานประเมินมูลค่า 
 
    ลงชื่อ         ผู้แสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ 
          (        ) 
 
    ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          (        ) 
    ต าแหน่ง                          . 
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- ๔๐ – 
 

ตัวอย่างที่ ๑๑ ใบรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
        ที่ท าการ                                    . 
 

      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .                                   
  

 ได้รับบริจาคสังหาริมทรัพย์จากผู้บริจาคตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการสิ่งของ จ านวน ประมาณราคา หมายเหตุ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าได้รับบริจาคไว้ถูกต้อง 
 
 
    ลงชื่อ         ผู้แสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ 
          (        ) 
 
    ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          (        ) 
    ต าแหน่ง                          . 

 

หนวยบริการ
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- ๔๑ – 
 

ตัวอย่างที่ ๑๒ หนังสือรับรองการบริจาคสังหาริมทรัพย์ 
 

 
 
ที ่   
 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เมื่อวันที่               เดือน                    พ.ศ.             . 
(นาย,นาง,นางสาว)      นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   โทร                               . 
ได้บริจาคทรัพย์สินให้แก่    (หน่วยบริการ)         . 
ตามรายการ ดังนี้ 
  ๑.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
  ๒.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
  ๓.                                           .มูลค่าเป็นเงิน                                       ..บาท 
(                                  ) เพ่ือวัตถุประสงค์                                                                        . 
 

ฯลฯ 
รวมมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น     บาท (                                                 ) 
 

ฯลฯ 
 
  ให้ไว้ ณ วันที่               . เดือน                       . พ.ศ.              .  
 
 
 
      ลงชื่อ          
            (        ) 
      ต าแหน่ง                          . 
 
 
หมายเหตุ: ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี ๑๐) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส าหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๒) ก าหนดให้หลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการต้องระบุมูลค่าของ
ทรัพย์สินหรือสินค้านั้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้ 
 

- ๔๐ – 
 

ตัวอย่างที่ ๑๑ ใบรับบริจาคสังหาริมทรัพย์ 
 
 
 
 
        ที่ท าการ                                    . 
 

      วันที่  เดือน   พ.ศ.         . 
 
  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)    นามสกุล                                   . 
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่  ซอย    ถนน                              . 
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์                   . 
โทรศัพท ์   มือถือ    E - mail                                   .                                   
  

 ได้รับบริจาคสังหาริมทรัพย์จากผู้บริจาคตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการสิ่งของ จ านวน ประมาณราคา หมายเหตุ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าได้รับบริจาคไว้ถูกต้อง 
 
 
    ลงชื่อ         ผู้แสดงความประสงค์บริจาคสังหาริมทรัพย์ 
          (        ) 
 
    ลงชื่อ         เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          (        ) 
    ต าแหน่ง                          . 
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- ๔3 - 
 

ภาคผนวก 
ระเบียบ และค าส่ังที่เกี่ยวข้อง 
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ข้ันตอนกระบวนการงานพัสดุ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 

กลุมงานตางๆ ท่ีตองการใช
พัสดุ จัดทําแผนโครงการ
เสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ 

- 
กลุมงานตางๆ
ท่ีมีตองการ

พัสดุ 

 
 
 
 
 
 

กลุมงานตางๆ ท่ีตองการใช
พัสดุ จัดทําหนังสือบันทึกขอ
อนุมัติหลักการจัดซ้ือจัดจาง
และรายละเอียดคุณลักษณะ
งาน (TOR) เสนอผูมีอํานาจลง
นามอนุมัติ 

1 วัน 
ทําการ 

กลุมงานตางๆ
ท่ีมีตองการ

พัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานบริหารงานท่ัวไป งาน
พัสดุ จัดทําหนังสือบันทึกขอ
ความเห็นชอบจัดซ้ือจัดจาง
ตามระเบียกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 พรอมแตงต้ัง
คณะกรรมการเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ/นําขอมูลเขาระบบ   
E-GP 

 
(E-bidding) 

15 วัน 
ทําการ 

 
เฉพาะเจาะ

จง 
3 วัน 
ทําการ 

 

 

กลุมงาน
บริหารงาน

ท่ัวไปงานพัสดุ 

 
 
 
 

กลุมงานบริหารงานท่ัวไป งาน
พัสดุ จัดทําหนังสือบันทึก
รายงานผลการพิจารณาและ
ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง /นํา
ขอมูลเขาระบบ E-GP 

1 วัน 
ทําการ 

กลุมงาน
บริหารงาน

ท่ัวไปงานพัสดุ 

 
 
 
 
 

กลุมงานบริหารงานท่ัวไป งาน
พัสดุ จัดทําหนังสือบันทึกขอ
อนุมัติลงนามใบสั่งซ้ือสั่งจาง/
สัญญา /นําขอมูลเขาระบบ  
E-GP 

1 วัน 
ทําการ 

กลุมงาน
บริหารงาน

ท่ัวไปงานพัสดุ 

 
 
 

เม่ือถึงกําหนดสงมอบพัสดุ 
เจาหนาท่ีพัสดุนัดหมายให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มาตรวจนับพัสดุรวมกัน/
ลงทะเบียนกรณีเปนวัสดุ
ครุภัณฑ/นําขอมูลเขาระบบ 
E-GP 

2 วัน    
ทําการ 

 

กลุมงาน
บริหารงาน
ท่ัวไปงาน
พัสดุ/กลุมงาน
ท่ีใชพัสดุ/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

แผนงาน/โครงการท่ีตอง
จัดซ้ือ/จัดจาง 

บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัด
จางตามแผน/โครงการ 

ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

วงเงินเกิน 5 แสนบาท ดําเนินการ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(E-bidding) 

วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท 
ดําเนินการดวยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจาง 

ขออนุมัติลงนามใน
ใบสั่งซ้ือ/สัญญา 

สงมอบพัสดุ และตรวจรับ 

ตอ 



 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีพัสดุจัดทําหนังสือ
บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงินคา
พัสดุเสนอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติ/นําขอมูลเขาระบบ   
E-GP 

1 วัน    
ทําการ 

กลุมงาน
บริหารงาน

ท่ัวไปงานพัสดุ 

 
 
 

สําเนาเรื่องสงใหงานคลัง
ดําเนินการเบิกจายตอไป 1 วัน    

ทําการ 

กลุมงาน
บริหารงาน

ท่ัวไปงานพัสดุ 
 

 

ขออนุมัติเบิก
จายเงินคาพัสดุ 

สําเนาเรื่อง และสงคลัง 



ต่อ

ต่อ 

ขั้นตอนกระบวนการงานการเงินและบัญชี (สัญญายืมเงิน) 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

ผู้ยืมเขียนสัญญายืมเงิน 2 
ฉบับ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบการยืม - ผู้ยืม 

 
 
 
 

     Y                                                            N 

งานการเงินตรวจสอบเอกสาร
การยืมเงิน พร้อมทั้งเอกสาร
แนบประกอบการขอยืมเงิน 
 

10  นาท ี งานการเงิน 

 
 
 
 
     

Y – งานการเงินตรวจสอบ
เอกสารการยืมเงินข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน 
N - งานการเงินตรวจสอบ
เอกสารการยืมเงินข้อมูล
ผิดพลาดส่งคืนเอกสารให้ผู้ยืม
ด าเนินการแก้ไขเอกสารเงิน
ยืมให้ถูกต้อง 

 
1 วัน 

 
 

หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารฯ / 
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 

งานการเงินน าสัญญายืมเงิน 
พร้อมทั้งเอกสารแนบ
ประกอบเสนอผู้มีอ านาจลง
นามอนุมัติ 

1 วัน งานการเงิน 

 
 
 
 

งานการเงินเขียนเช็คสั่ง
จ่ายเงินยืมตามจ านวนเงินที่ผู้
มีอ านาจอนุมัติ  และน าเช็ค
เสนอผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย
เช็คจ านวน  3  ท่าน 

1 วัน งานการเงิน 

 
 
 
 
 

งานการเงินน าเช็คที่มีผู้มี
อ านาจลงนามครบถ้วนทั้ง 3 
ท่านแล้ว  จ่ายให้แก่ผู้ยืมเงิน 10  นาที งานการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

- งานการเงินลงทะเบียนคุม
เอกสารแทนตัวเงิน  และวัน
ครบก าหนดการล้างหนี้เงินยืม 
- งานการเงินส่งเอกสารการ
ยืมเงินให้งานบัญชีบันทึก
บัญชีลูกหนี้เงินยืม 
 

10  นาที 
งานการเงิน / 

งานบัญชี 

เสนอเอกสารการยืมเงินให้
ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 

งานการเงนิเขียนเช็คสั่งจา่ยเงินยืม

เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมตั ิ

 

งานการเงนิตรวจสอบ

ข้อมูลเอกสารยืมเงิน 

เอกสารการยืมเงิน

ข้อมูลถูกต้อง 

เอกสารการยืมเงิน

ข้อมูลผิดพลาด 

 

งานการเงนิจ่ายเช็คเงนิยืมให้แก่ 

ผู้ยืม 

งานการเงนิส่งเอกสารการยืมเงนิ
ให้งานบัญชีบนัทึกบัญชี 

 

ผู้ยืมเขียนสัญญาเงินยืม 2 ฉบบั 

(แบบ8500) 



ตอ่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดของงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเงินเก็บเอกสารสัญญา
ยืมเงินพร้อมเอกสารแนบไว้ใน
ที่ปลอดภัย  เพื่อรอการล้าง
หนี้เงินยืม 

 

15-30 
วัน 

งานการเงิน 

 
 

 

เมื่องานการเงินได้รับเอกสาร
ล้างหนี้เงินยืมจากผู้ยืม  งาน
การเงินด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ 

1 ชั่วโมง     งานการเงิน 

 
 
 

งานการเงินน าเอกสารล้างหนี้
เงินยืม 
- กรณีคืนเป็นเอกสาร  ให้
ออกใบรับใบส าคัญให้แก่ผู้ยืม 
- กรณีคืนเงินสดบางส่วน 
1. ออกใบรับใบส าคัญ ตาม
จ านวนเงินที่น าเอกสารมาล้าง
หนี้ 
2. ออกใบเสร็จรับเงิน ตาม
จ านวนเงินที่น ามาคืน 
- บันทึกรายการส่งใช้เงินยืม 
หน้า 2 ใบแบบสัญญายืมเงิน 
(แบบ 8500) 

20  นาที งานการเงิน 

 
 
 
 
 

งานการเงินรวบรวมเอกสาร
การล้างหนี้  ส่งให้งานบัญชี
บันทึกล้างหนี้เงินยืม 20  นาที งานบัญชี 

 

งานการเงนิเก็บเอกสารการยืม

เงินรอการล้างหนี้เงินยืม 

งานการเงนิตรวจสอบ

เอกสารการล้างหนี้เงินยืม 

งานการเงนิล้างหนี้เงินยืม 

งานการเงนิส่งเอกสารลา้งหนี้เงนิยืม

ให้งานบัญช ี



Flow Chart แสดงข้ันตอนการรับหนังสือ 

จากระบบอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2 
นาที 

 
 
 
 
 

2 นาที 
 
 
 
 
 
 
 

3 
นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  

นาที 

15-20 
นาที 

(กรณีระบบ
ขัดของ) 

 
 
 

15-30 
นาที 

(ประสาน
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ) 

 
 
 

15-30 
นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-30  
นาที 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

15-30  
นาที 

 
 

ลงทะเบียนรบัหนังสือ 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกตองและ
ความครบถวนของหนังสือ 

 
 
 
 
 
 

งานสารบรรณพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องเกษียนหนังสือ
ราชการเสนอความเห็นให
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป
พิจารณา 

 
 
 
 
 

 
หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป
พิจารณากลั่นกรองเรื่องเพ่ือ 
สงใหบุคคล/หนวยงานท่ี
เก่ียวของเสนอความเห็น 
ตอผูอํานวยการฯ 
 
 
 
 
 
 
เวียนหนังสือราชการใหบุคคล/
ฝาย งานท่ีเก่ียวของ 

ธุรการ 
 
 
 
 
 
 

ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรการ 
หัวหนาฝาย 

ลงทะเบียนรบัหนังสือดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส  

ตรวจสอบความถกูต้องและความ

ครบถ้วนของหนงัสอื 

งานสารบรรณกลั่นกรองเรื่อง 

เกษียนหนังสือราชการแลว

เสนอความเห็นใหหัวหนา

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป

พิจารณาหนังสือราชการ 

เสนอความเห็นตอ

ผูอํานวยการ 

หนังสือไม

ถูกตอง 

สงคืน 

แจงเวียนบุคคล/ฝาย 

งานท่ีเก่ียวของ  



 


	เรียน  ......(พยาน)......
	เรียน  ......(ผู้ถูกกล่าวหา)......
	อ้างถึง  คำสั่ง......................... ที่ ....../25........... ลงวันที่ ................................
	เรียน  นางศูปภาดา นัฐฑิโรกุล
	อ้างถึง  คำสั่งจังหวัดภีมบุรี ที่ 112/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561
	เสาวภา แผ่สุวรรณ, จารุวรรณ คุณธรณ์, ศักดริน โต๊ะเฮง, มานนท์ วงค์มงคุณ, จุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ, สุดชีวัน ดีเหลือ, . . . วรรณวิมล มะละเจริญ. (สิงหาคม 2557). การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556. กร...

