
  

ข้าราชการ  (แนวทางท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน) พนักงานมหาวิทยาลัย 

มีความประสงค์                         
ขอ ลาออก 

มีความประสงค์ขอโอนย้ายไปยัง
หน่วยราชการอื่น 

มีความประสงค์ขอลาออก มีความประสงค์ขอย้ายไปชดใช้ทุนยังหน่วยราชการอื่น                 
ในก ากับรัฐและองค์การมหาชนแห่งใหม่   

ข้าราชการที่ได้ รับอนุมัติลา
ศึ ก ษ า  ฝึ ก อ บ ร ม   แ ล ะ
ปฏิบัติการวิจัย ในต่างประเทศ 
และลาศึกษาต่อในประเทศทั้ง
เต็มเวลา และบางส่วน  ด้วย
ทุ น รั ฐ บ าล  ห รื อ ด้ ว ย ทุ น
ส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใดที่มิใช่
ทุนรัฐบาล หากขอลาออก โดย
ที่ปฏิบัติงานชดใช้ยังไม่ครบ
ตามสัญญาลาหรือสัญญารับ
ทุ น  ต้ อ ง ช ด ใช้ เงิ น เดื อ น  
เงินทุน  และเงินที่ทางราชการ
จ่ายช่วยเหลือในระหว่างศึกษา  
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
คืนให้แก่ผู้ รับสัญญา พร้อม
เบี้ยปรับตามสัญญา  ทั้งนี้ใน
ส่ วนของการชดใช้ทุ น ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าของ
ทุนก าหนด 

ข้ าราชการที่ อยู่ ระหว่ างปฏิบั ติ
ราชการชดใช้ทุน และข้าราชการซึ่ง
เคยได้ รับอนุมัติ ให้ ลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท 2 
หรือลาศึกษาต่อในประเทศ ทั้งเต็ม
เวลา และบางส่วน หากประสงค์จะ
โอนไปรับราชการ ณ ส่วนราชการ
อ่ืนในขณะที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติ
ราชการชดใช้ทุนต้องถือปฏิบัติ  
ดังนี ้
     1.  ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
แ ล้ ว  ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  7 5 % ข อ ง
ระยะเวลาที่ต้องท างานชดใช้  ตาม
มติ อ.ก.ม. สถาบัน คร้ังที่ 10/2536 
วันที่ 8 พฤศจิกายน  2536  แต่ทั้งนี้
หากประสงค์จะไปชดใช้ทุนใน
หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่ส่วนราชการ 
จะต้องเป็นกรณีลาออกเท่านั้น 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษา ฝึกอบรม  และปฏิบัติการ
วิจัย ในต่างประเทศ และลาศึกษาต่อ
ในประเทศทั้งเต็มเวลา และบางส่วน  
ด้วยทุนรัฐบาล หรือด้วยทุนส่วนตัว 
หรือทุนอ่ืนใดที่มิใช่ทุนรัฐบาล หาก
จะขอลาออก โดยที่ปฏิบัติงานชดใช้
ยังไม่ครบตามสัญญาลาหรือสัญญา
รับทุน ต้องชดใช้เงินเดือน เงินทุนที่
ไ ด้ รั บ ระห ว่ างศึ ก ษ า  ฝึ ก อบ รม 
ปฏิบัติการวิจัย  และเงินที่ทางราชการ
จ่ายช่วยเหลือ  คืนให้แก่ผู้ รับสัญญา 
พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา   ทั้งนี้ใน
ส่วนของการชดใช้ทุนให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่เจ้าของทุนก าหนด 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาต่อโดยได้รับทุนรัฐบาล และ
ได้มีการจัดท าสัญญารับทุนรัฐบาลและสัญญาลาศึกษา รวมถึง
นักเรียนบุคคลทั่วไปที่มาบรรจุเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนที่
มหาวิทยาลัย  หากประสงค์จะขอย้ายหน่วยงานไปชดใช้ทุนต่อ 
ณ ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนในก ากับรัฐ และองค์การมหาชน
แห่งใหม่  ขณะที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ให้ถือ
ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์  ดังนี ้
     1.  ต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญารับทุนรัฐบาลแล้ว ไม่
น้อยกว่า 75% ของระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ 
     2.  การย้ายหน่วยงานชดใช้ทุน  โดยให้นับเวลาปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนในก ากับรัฐ  และองค์การ
มหาชนแห่งใหม่เป็นเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน  ต้องอยู่ใน
เงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้   
          2.1  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากส่วนราชการ
เจ้าของทุนและหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานแห่งใหม่ให้     
นับเวลาการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานในก ากับของรัฐหรือ
องค์การมหาชนเป็นเวลาชดใช้ทุนต่อไปได้                  
          2.2  ต้องเป็นกรณีผู้รับทุนขอลาออกจากราชการเท่านั้น  
โดยต้องไปปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งใหม่ติดต่อกันทันทีที่
ออกจากราชการ   
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    2. ก่ อนขอโอน ย้ ายไปปฏิ บั ติ
ราชการชดใช้ทุนต่อในที่แห่งใหม่
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากส่วนราชการเจ้าของทุน  และ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐแห่งใหม่ และส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐต้นสังกัดต้อง
ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ และ
ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการ
เดิม (ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
พ.ศ. 2548) 

      3.  ต้องชดใช้เงินเดือน  เงินทุน*  หรือเงินที่ทางราชการจ่าย
ช่วยเหลือ พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษาต่อ ให้ครบถ้วน
ก่อน จึงจะสามารถลาออกเพื่อไปชดใช้ทุนต่อยังหน่วยงานอ่ืน
ได้    

     หมายเหตุ   ทุน*   หมายถึง เงินค่าใช้จ่ายเพื่ อการศึกษา 
ฝึกอบรม       ดูงาน หรือการปฏิบัติการวิจัย และเพื่อการครอง
ชีพระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และ
ค วามห ม าย รวม ถึ ง เงิ น ค่ าพ าห น ะ เดิ น ท าง เพื่ อ ก ารนี้                   
(ที่มา ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและ
ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542)      
     4.  กรณีที่ผิดไปจากหลักเกณฑ์ในข้อ 1 หากเห็นว่ามีเหตุผล
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการขอย้ายหน่วยงานไปชดใช้ทุนต่อที่
อ่ืน  ให้ถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
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