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เร่ือง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการซดใช้เงิน 
กรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ......

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการซดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา

แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ......
๒. แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็น
ตามที่กรมบัญชีกลางมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการผิดสัญญาลาศึกษา'ฝึกอบรมดูงาน 

และปฏิบัต ิงานวิจัยของช้าราซการและนักเรียนทุน โดยได้มีการกำหนดระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
การทำสัญญาและการซดใช้เงินกรณีรับทุน ล าศ ึก ษ าแกอบรม ปฏิบัต ิการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๘ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการขดใช้เงิน 
กรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ แจ้งตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๔๔๙ น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เน่ืองจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญา 
และการซดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๔๔๘ มีหลักเกณฑ์บางประการท่ีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์'ปิจจุบัน เซ่น อัตราดอกเบี้ย บุคคลผู้คํ้าประกัน 
หลักเกณฑ์การผ่อนผันให้นับระยะเวลาการกลับเช้ารับราขการเป็นระยะเวลาการรับราซการซดใช้ตามสัญญา เป็นต้น 
จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการขดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา 
แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๘ และหนังสือสั่งการที่ออกโดย 
อาศัยอำนาจตามระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งข ึ้น โดยยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังขึ้นใหม่ ดังนั้น 
จึงขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการซดใช้เงิน
กรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ โดยขอให้ส่งความคิดเห็นให้กรมบัญชีกลางผ่านทาง
e-m ail: civilbur@cgd.go.th ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๔ เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้น่าความเห็นมาประกอบ 
ในการปรับปรุงร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการขดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา 
แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ ให้มีความเหมาะสมยิงขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ok*ร้อยตำรวจโทหญิง 0 * ะ?1'*''®^2'
(ศรัณย์กร เลิศโอภาส)

ท ีป่รึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
ปฏิบัติราฃการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
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ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการทำสัญญาและการซดใช้เงิน 

กรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย 
พ.ศ......

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการขดใช้เงิน 
กรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕:๔๘ เพื่อให้ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราซการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราฃบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงการคลังโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปน ี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการขดใช้เงิน
กรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ ”

ข้อ ๒ ระเบียบนี๋ให้ใข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการขดใช้เงินกรณีรับทุน 

ลาศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือกระทรวงการคลังอ่ืนใดในส่วนน้ีท่ีได้กำหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับที่กำหนดไว้1นระเบียบนี้ให้ใข้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบน ี้

“ทุน” หมายความว่า เงินที่ผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ได้รับไปจากทาง 
ราชการหรือจากเจ้าของทุน เพื่อไปศึกษา แกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินอื่นใด 
รวมทั้งเงินที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 
ในประเทศมอบให้แก,รัฐบาลหรือส่วนราชการ ซึ่งรัฐบาลหรือส่วนราชการตกลงรับไว้ แต่ไม,รวมถึงเงินเดือน 
เงินประจำตำแหน่ง และเงินช่วยเหลือจากทางราชการในลักษณะเดียวกันที่เรียกซื่ออย่างอื่น

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราฃการแผ่นดิน และกฎหมายอ่ืน หรือส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือไม่มี 
ฐานะเป็นกรม แต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้เท่าที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแล 
ชองฝ่ายบริหาร

“หน่วยงานอื่นชองรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ แต่ไม่รวมถึง 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“รับราขการ” หมายความว่า การปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ 
หมายความรวมถึงการทดลองปฏิบัติราชการด้วย

“ออกจากราชการ” หมายความรวมถึง ออกจากปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐด้วย 
“ระยะเวลาที,ต้องรับราชการซดใช้” หมายความว่า จำนวนวันที่ต้องรับราชการขดใช้ทั้งหมด 

ตามที่กำหนดไว่ในสัญญา
“ระยะเวลาที,จะต้องรับราชการขดใช้” หมายความว่า จำนวนวันที่ยังรับราชการซดใช้ไม,ครบ 

ตามเงื่อนไขที,กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งคำนวณได้โดยใช้ระยะเวลาที,ต้องรับราชการขดใช้ลบด้วยระยะเวลา 
ที่ได้รับราชการซดใช้แล้ว
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไมใช้บังคับแก่
(๑) ข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้รับทุนจากกระทรวงกลาโหม 
(๒) ข้าราชการหรือพนักงานในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีอำนาจกำหนดระเบียบ 

และหลักเกณฑ์การทำสัญญาและการชดใช้เงินขึ้นเองได้
(๓) การดูงานในประเทศหรือต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งชองการศึกษาหรือแกอบรม 
ข้อ ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจพิจารณาตีความ 

และวินิจฉัยปิญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับ รวมถึงกำหนดการปฏิบัติ และยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบน ี้

หมวด ๑ 
การจัดทำสัญญา

ข้อ ๗ ผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา แกอบรม และปฏิบ ัต ิการวิจัย ต้องทำสัญญาไว้กับส่วนราชการ 
โดยรับรองว่าจะกลับมารับราชการ และมีผู้คํ้าประกันตามที่กำหนด ไว้โนระเบียบนี้ เว้นแต่ระเบียบนี้กำหนดให้ 
ไม่ต้องทำสัญญา

ข้อ ๘ การรับทุน การลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ที่ต้องทำสัญญา มีดังนี้ 
(๑) การรับทุนเพ่ือการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศจากส่วนราชการเพ่ือกลับมารับราชการ 

ตามความต้องการชองส่วนราชการ
(๒) การรับท ุนของข้าราชการจากส่วนราชการเพ ื่อกลับมารับราชการตามความต้องการ 

ชองส ่วนราชการ ในกรณ ีท ี'ส ่วนราขการเจ ้าของท ุนกำหนดให ้ต ้องทำส ัญญ ากล ับมาร ับราขการซดใช ้ 
ในส่วนของเงินทุนแยกต่างหากจากสัญญาลาศึกษา ‘ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

(๓) การลาไปศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
(๔) การลาไปศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด
(๕) การลาไปศึกษาภายในประเทศ ตามระเบียบท่ีส่วนราฃการกำหนดข้ึนสำหรับข้าราชการในสังกัด 
(๖) การแกอบรมภายในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการแกอบรมเกินหกเดือน และส่วนราชการ 

ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแกอบรมเกินห้าหมื่นบาท
กรณีตาม (๑) (๒) และ (๔) ให้ทำสัญญาตามแบบที่ส่วนราชการเจ้าชองทุนกำหนด ส่วนกรณี 

ตาม (๓) (๔) และ (๖) ให้ทำสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ ๙ การลาศึกษา และแกอบรม ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องทำสัญญา 
(๑) การศึกษาหรือแกอบรมของข้าราชการในหลักสูตรที่กำหนดข้ึน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือเพิ่มพูนศักยภาพ ตามที่ ก.พ. กำหนดหรือรับรอง 
(๒) การศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ข้อ ๑๐ การคํ้าประกันตามข้อ ๗ ต้องจัดให้มีผู้ศํ้าประกัน ดังนี้
(๑) ผู้ศํ้าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาหรือพี,หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาชองผู้ทำสัญญา 

เป็นผู้คํ้าประกัน ทั้งนี้ ผู้คํ้าประกัน ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ ประกอบการทำสัญญาคาประกัน



- ๓ -

(๒) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (๑) หรือมีแต่ไม,สามารถจัดให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้คํ้าประกันได้จะให้ 
บุคคลอื่นเป็นผู้คํ้าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ให้พิจารณา 
ความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้ แทนการแสดงหลักทรัพย์

(๓) ถ้าไม่มีบุคคลตาม (๑) และ (๒) ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบ 
ปรากฏว่า ผู้ทำสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตาม (๑) และ (๒) จริง ให้ทำสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้คํ้าประกันได้

หมวด ๒
การชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญาและการผ่อนชำระ

ข้อ ๑๑ เมือผู้ร ับทุน ผ ู้ลาศ ึกษา แกอบรม และปฏิบ ัต ิการวิจ ัย ผิดสัญญาซึ่งต้องซดใช้เงิน 
ตามสัญญา ให้ส่วนราชการคู่สัญญาคิดคำนวณเงินทุน เงินเดือน และเงินอ่ืน ที่ได้รับจากทางราชการซึ่งผู้ทำสัญญา 
และผู้คํ้าประกันต้องขดใช้ พร้อมทั้งเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามที่กำหนดในสัญญาและระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ การคิดคำนวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาพึงต้องซดใช้ ให้นำเงินที่ได้รับไปตลอดเวลาการรับทุน 
การลาศึกษา เกอบ รม  และปฏิบ ัต ิการวิจัย ทั้งหมด คูณด้วยระยะเวลาที่จะต้องรับราซการซดใช้ หารด้วย 
ระยะเวลาที่ต้องรับราชการชดใช้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้!นสัญญา ผลลัพธ์ที่ไดให้คูณด้วยเบี้ยปรับตามที่กำหนด 
ในสัญญา

ข้อ ๑๓ การคิดคำนวณระยะเวลาที่จะต้องรับราชการซดใช้ตามข้อ ๑๒ ในกรณีการรับทุน 
การลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นำระยะเวลาที่ได้รับราซการซดใช้แล้วทั้งหมด 
รวมกัน แล้วนำไปหักออกจากระยะเวลาที่ต้องรับราชการซดใช้ตามสัญญาฉบับแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำไป 
หักซดใช้ระยะเวลาที่ต้องรับราซการซดใช้ตามสัญญาที่เกิดขึ้นในลำดับถัดไป

ข้อ ๑๔ การคิดคำนวณระยะเวลาท ี่จะต ้องรับราชการขดใช้ตามข้อ ๑๒ กรณีการรับทุน 
การลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ที่ทำสัญญารับทุน และสัญญาลาศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
ผูกพันไว้กับส่วนราชการในคราวเดียวกัน การคิดเวลารับราชการชดใช้ให้นำระยะเวลาที่ได้รับราชการชดใช้ 
ไปหักออกจากระยะเวลาที่ต้องรับราชการซดใช้ตามสัญญาทั้งสองฉบับไปพร้อมกัน

การคิดคำนวณระยะเวลาที่จะต้องรับราซการซดใช้โนกรณีการรับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนอื่น 
ในลักษณะเด ียวก ันเพ ื่อไปศึกษา แล้วได้ร ับทุนอื่นเพ ื่อศึกษาต่อเน ื่อง โดยได้ทำสัญญารับทุนต่อเนืองกัน 
ให ้นำระยะเวลาที่ได้ร ับราซการซดใช้ใปหักออกจากระยะเวลาที่ต ้องรับราซการซดใช้ตามสัญญาทุกฉบับ 
ไปพร้อมกัน เว้นแต่สัญญารับทุนจะกำหนดเงื่อนไขการรับราขการขดใช้ไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๕ กรณีผู้ผิดสัญญารับทุน ผู้ผ ิดสัญญาลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ซอผ่อน 
ชำระเงิน ให้ส่วนราฃการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่า สมควรให้ผู้ผิดสัญญาผ่อนชำระหรือไม่ ถ้าตามพฤติการณ์ 
ไม่สมควรให้ผ่อนชำระให้เร่งรัดผู้ผิดสัญญาขดใข้เงินให้ครบถ้วนโดยเร็ว 

ในกรณีที่เห็นสมควรให้ผ่อนชำระ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องขดใข้เงินคืนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ชำระเงินในโอกาสแรกหรือ 

ในวันทำสัญญาผ่อนชำระเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องชำระคืน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวดให้เสร็จ 
สันภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๒ ปี
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(๒) ผู้ผิดสัญญาซึ่งต้องซดใช้เงินคืนเกินกว่า ๑ ๐ ๐ ,0๐ ๐  บาท ให้ชำระเงินในโอกาสแรกหรือ 
ในวันทำสัญญาผ่อนชำระเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินที่ต้องชำระคืน หรือเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่ 
จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวดให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี

(๓) ในการผ่อนชำระเงินให้คิดดอกเบี้ยผ่อนชำระให้เป็นไปตามอัตราที1กฎหมายกำหนด 
(๔) สัญญาผ่อนชำระและสัญญาคํ้าประกันให้ทำสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให ้นำมาใช ้บ ังค ับในกรณ ีผ ู้ผ ิดส ัญญาขอผ่อนชำระหนี้ 

ตามคำพ ิพากษา ท ั้งน ี้ กรณ ีหน ี้ตามคำพ ิพากษา ล ูกหน ี้ตามคำพ ิพากษาจะต ้องขำระค ่าฤชาธรรมเน ียม 
ค ่าทนายความ ค ่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินคด ี ดอกเบ ี้ยก ่อนฟัอง ในโอกาสแรกก่อนวันทำสัญญาผ่อนขำระ 
โดยจะต้องผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาบังคับคดี

ข้อ ๑๖ กรณีผู้ผิดสัญญารับทุน ผู้ผิดสัญญาลาศึกษา แกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ขอชำระเงิน 
ทั้งจำนวนในทันทีหรือขำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที'พ้นกำหนดทวงถาม และเป็นกรณี 
ที่ยังไม่มีการดำเนินคดีในขั้นศาล ให้ส่วนราชการพิจารณายกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยผ่อนชำระได้

ข้อ ๑๗ กรณีผู้ผ ิดสัญญารับเงินทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ การเรียกซดใช้คืนให้คิดอัตรา
แลกเปลี่ยนดังนี้

(๑) ถ้าเป็นทุนที'จะต้องใช้เงินบาทไปซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารเพื่อมอบให้ผู้รับทุน 
เมื่อมีการผิดสัญญา ให้ซดใช้คืนโดยใช้อัตราขายของธนาคารในวันที่นำเงินมาชำระ

(๒) ถ้าเป็นทุนที่รัฐบาลได้รับมอบเป็นเงินตราต่างประเทศมอบให้ผู้รับทุนโดยตรงหรือไม่ก็ตาม 
เมื่อมีการผิดสัญญา ให้ซดใช้คืนโดยใช้อัตราซื้อของธนาคารในวันที่นำเงินมาชำระ

(๓) การคิดอัตราแลกเปลี่ยนให้คิดในวันที่มีการชำระเงิน ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

(๔) การคิดคำนวณดอกเบี้ยของเงินทุนที'เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คิดดอกเบี้ยเป็นเงินสกุล 
ต่างประเทศนั้น แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยในวันที่ได้รับขดใช้ดอกเบี้ย

หมวด ๓
การผ่อนผันการซดใช้เงินและการนับระยะเวลาขดใช้

ข้อ ๑๘ การผิดสัญญาตามข้อ ๑๑ ให้ได้รับการผ่อนผันยังไม่ต้องซดใข้เงิน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกจากราขการเพื่อรับตำแหน่งข้าราชการการเมือง และได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 

การเมืองภายในสามเดือนนับแต่วันลาออก
(๒) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทน 

ราษฎรและสมาขิกวุฒ ิสภา หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แล้วได้รับการเลือกตั้ง

(๓) ออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาซิกสภาผู้แทน 
ราษฎรและสมาซิกวุฒ ิสภา หรือตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แล ้วไม ่ได ้ร ับ เล ือกต ั้งและไดก้ลับเข ้าร ับ ราชการใน ส ่วน ราชการเด ิม  ส ่วนราชการใหม ่หรือหน ่วยงานอ ื่นของรัฐ 
โดยได้รับความยินยอมจากส่วนราชการเดิมภายในหกเดือนนับแต่วันเลือกตั้ง
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(๔) เมื่อพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองตาม (๑) พ้นจากสมาชิกภาพสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาขิกวุฒ ิสภา สมาซิกสภาท้องถิ่น หรือตำแหน่งผ ู้บริหารท้องถินตาม (๒) แล้วได ้กล ับเข ้าร ับราชการ 
ในส่วนราชการคู'สัญญา หรือได้กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการใหม่ หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐโดยได้รับ 
ความยินยอมจากส่วนราชการดู,ส ัญญาภายในหกเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากสมาขิกภาพ 
แล้วแต่กรณี

(๕) การสั่งให้ข้าราชการไปทำการอย่างอื่นซึ่งมิใซ่การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ 
ไปทำการซึ่งให้น ับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ซึ่งต ้องสั่งให้ข้าราชการผู้น ั้นออกจากราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น

การผ่อนผั'นตามวรรคหนึ่ง ให ้น ับ ระยะเวลาการดำรงตำแห น ่งท างการเม ืองตาม (๑) 
การเป ็นสมาซ ิกสภาผ ู้แทนราษฎร สมาซิกวุฒ ิสภา สมาข ิกสภาท ้องถ ิน หร ือผ ู้บร ิหารท ้องถ ินตาม (๒) 
การกลับเข้ารับราชการตาม (๓) และ (๔) การสั่งให้ข้าราชการไปทำการอย่างอื่นตาม (๕) เป็นเวลารับราชการ 
ชดใช้ตามสัญญา

ข้อ ๑๙ เมื่อครบกำหนดเวลาการผ่อนผันตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง หากผู้ผิดสัญญาซึ่งได้รับ 
การผ่อนผ ันย ังม ืระยะเวลาท ี่จะต ้องรับราชการชดใช ้ตามส ัญญาเหล ืออยู่แต ่ผ ู้น ั้นไม ่กล ับเข ้าร ับราชการ 
ให้ส่วนราชการคู่สัญญาดำเนินการบังคับผู้ผิดสัญญาและผู้คํ้าประกันให้ชำระหนี๋โดยพลัน

ข้อ ๒๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ ผู้ผิดสัญญาอาจขอให้นับระยะเวลาการรับราชการเป็นระยะเวลา 
รับราชการซดใช้ตามสัญญาได้ ทั้งนี้ การพิจารณาผ่อนผันดังกล่าวให้อยูในดุลพินิจของส่วนราชการเจ้าของทุน 
และหรือส่วนราชการคู่สัญญาแล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปน ี้

(๑) กรณีผู้ผิดสัญญารับทุนเป็นผู้ที่รับทุนในขณะที่ยังไม,ได้รับราชการ ผู้ผิดสัญญาต้องทำสัญญา 
โดยกำหนดระยะเวลารับราชการซดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาท่ีรับทุน

(๒) กรณีข้าราซการผิดสัญญารับทุนและหรือสัญญาลาศึกษา ^ กอบรม และปฏิบัติการวิจัย 
ผู้ผิดสัญญาต้องทำสัญญาโดยกำหนดระยะเวลารับราชการซดใช้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่จะต้องรับราฃการ 
ขดใช้ตามสัญญาเดิม

(๓) การผิดสัญญาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้ผิดสัญญาต้องซดใช้เงินที่ยังซาดอยู่ตามสัญญา โดยให้คิด 
ลดลงตามส่วนซองเวลาที่รับราฃการขดใช้แล้ว

(๔) กรณีที่ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด 
ถ ้าเป ็นกรณ ีท ี่จะได ้ร ับการผ ่อนผันตามความในข้อน ี้ให ้ส ่วนราขการหรือหน ่วยงานอื่นของรัฐทำส ัญญา 
ประนีประนอมยอมความได้ โดยผู้ผิดสัญญาต้องขำระเงินค่าฤซาธรรมเนียม และค่าใข้จ่ายต่าง  ๆในการดำเนินคดี 
ซ่ึงได้ใช้จ่ายไปแล้ว

(๕) กรณีที,ผ่อนผับให้ผู้ผิดสัญญารับราฃการในส่วนราซการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
นอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญา ส่วนราซการหรือหน่วยงานอื่นซองรัฐนั้นต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที,มือยู่ 
ตามสัญญาเดิมและเป็นผู้จัดทำสัญญาฉบับใหม่โดยมืผู้คํ้าประกัน

ในระหว่างผิดสัญญาจนถึงวันที'ได้ร ับการผ่อนผัน ถ ้าได้ม ืการบังค ับซำระหนี้ตามสัญญา 
จากผ ู้ผ ิดส ัญญา หรือผ ู้ค ํ้าประก ัน หรือได้ม ืบ ุคคลภายนอกรับผิดซดใช้เง ินอันเน ื่องมาจากผิดส ัญญานั้น 
ไปแล้วท้ังหมดหรือบางส่วน บ ุคคลเหล ่าน ั้นจะเร ียกร้องเงินที่ได้ชำระไปแล้วนั้นคืนไม่ได้ท้ังส้ิน

เงินที่ได้รับขำระตามวรรคสองให้ส่วนราซการนำไปคำนวณเพื่อหักออกจากระยะเวลาที่ต้อง 
รับราซการขดใช้ได้



- ๖ -

ข้อ ๒๑ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้นับเวลารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
แล้วแต่กรณีของผู้รับทุนที่ได้รับทุนในขณะที่ยังไม่ได้รับราชการ เป็นเวลารับราขการขดใช้ทุนตามสัญญาได้

(๑) ส่วนราชการตามท่ีกำหนดในสัญญาให้รับราชการขดใช้ทุน ได้เปล่ียนสภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ส่วนราฃการตามที่กำหนดในสัญญาให้รับราชการขดใช้ทุนได้บรรจุให้ผู้รับทุนเช้ารับราฃการ 

ซดใช้ทุนเป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานชองรัฐ หรือพนักงานในลักษณะเดียวกัน 
ที่เรียกซื่ออย่างอื่น รวมทั้งลูกจ้างของส่วนราชการ

(๓) ส่วนราชการเจ้าของทุนและส่วนราชการที่รับราชการซดใช้ทุนเห็นขอบให้ไปรับราชการ 
ซดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่อย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๒๒ การผ่อนผันตามหมวดนี๋ให้ส่วนราซการคู่สัญญาจัดทำสัญญาผ่อนผันโดยมีผู้คํ้าประกัน 
ทั้งนี้ สัญญาผ่อนผันและสัญญาคํ้าประกันให้ทำสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๔
การผ่อนผันการชำระหนี้สำหรับผู้คํ้าประกัน

ข้อ ๒๓ เมื่อคดีถีงที่ส ุดแล้วผู้ผ ิดสัญญาไม่ยอมซำระหนี้หรือไม,มีทรัพย์ลินที,จะบังคับคดี 
เพื่อนำมาชำระหนี้ได้และผู้คํ้าประกันไม่สามารถชำระหนี้ได้ หากผู้คํ้าประกันประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระหนี้ 
ให้ยื่นคำขอต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นคู่สัญญา

เมือได้รับคำขอผ่อนผันของผู้คํ้าประกันตามวรรคหนึ่งให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นคู,สัญญาว่าสมควรผ่อนให้ผู้คํ้าประกันซดใซโดยให้ยกเว้นเบี้ยปรับ ดอกเบี้ยตามสัญญา 
ค่าฤซาธรรมเนียมที่ใข้ดำเนินคดี และผ่อนชำระโดยไม่มีดอกเบ้ีย หรือไม่ เพียงใด สำหรับหน้ีส่วนท่ีเหลือให้บังคับคดี 
กับผู้ผิดสัญญาต่อไป

หมวด ๔ 
การยกเว้นความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๒๔ ผู้รับทุน ผู้ลาศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งผู้ที่ผิดสัญญาซึ่งได้รับการผ่อนผัน 
การขดใข้เงินและให้นับระยะเวลารับราขการแทนการซดใช้เงิน ไม่ต้องรับผิดตามสัญญาในกรณีต่อไปน้ี 

(๑) ตาย
(๒) เกษียณอายุราชการ
(๓) เจ็บป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟ้นเฟิอนไม่สมประกอบ 
(๔) เหตุอ่ืนตามท่ีระบุไว้ในสัญญา
กรณีตามข้อ ๒๔ (๓) และ (๔) ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ 

โดยให ้แพ ท ย ์ผ ู้ท ำการร ักษ าระบ ุว ่าความ เจ ็บ ป ่วยท ุพ พ ลภาพ  ว ิกลจริตและจ ิตฟ ้นพ ืเอนไม1สมประกอบด ังกล ่าว 
ทำให้ผู้ผิดสัญญาไม่สามารถศึกษาหรือปฏิบัติงานต่อไปได้



บทเฉพาะกาล

ข ้อ ๒๕ในระหว่างท่ีกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดแบบสัญญาตามข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๑๕ 
ของระเบียบนี้ให้ใช้แบบสัญญาที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญา 
และการขดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จนกว่าจะได้มีการกำหนดแบบสัญญาตามระเบียบน ี้

ประกาศ ณ วันท ี่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



แบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญา 
และการซดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา แกอบรม ปฏิบ้ติการวิจัย พ.ศ......
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