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บทนำ 
  

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี ่ยวกับการผ่อนชำระหนี้  
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 
ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทผู้ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งไม่สามารถชำระเงินดังกล่าว
คืนแก่ทางราชการได้ในคราวเดียว มีสิทธิขอผ่อนชำระได้ และกำหนดให้มีการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ 
สัญญาผ่อนชำระหนี ้ และสัญญาค้ำประกัน ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ ่มเติม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที ่ 20) พ.ศ. 2557 ซึ ่งกำหนดให้มีการยกเลิกและเพิ ่มเติม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 11 ว่าด้วยค้ำประกัน อันมีผลทำให้สัญญาค้ำประกันที่เก่ียวข้อง
กับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถใช้บังคับได้ และต่อมาได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558  
ซึ่งมีผลทำให้ความรับผิดของผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลเปลี่ยนแปลงไป และกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ
แจ้งเวียนแบบสัญญาค้ำประกันที ่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณา เพื ่อใช้ในการจัดทำสัญญา  
ค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับไปโดย
ไม่มีส ิทธิ นอกจากนี ้ เจ้าหน้าที ่ของรัฐหรือทายาทที ่ได้ร ับเงินเกินสิทธิหรือได้ร ับไปโดยไม่ม ีส ิทธิ   
และผู้ที่เก่ียวข้องกับงานในด้านนี้ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการขอผ่อนชำระ ผู้จัดทำจึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์
และรูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านนี้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



 
 

บทที ่1 
เจ้าหนา้ที่ของรฐัหรอืทายาทไดร้ับเงนิเกนิสิทธหิรอืไดร้บัไปโดยไมม่สีทิธิ 

 
ลักษณะของการรบัเงนิเกนิสทิธหิรอืไดร้บัไปโดยไมม่สีทิธิ 
 ในเบื้องต้นจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินจาก
หน่วยงานของรัฐนั้น จะต้องมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กำหนดไว้ ดังนั้นหากไม่มีกฎหมาย
กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินหรือไม่มีเงื่อนไขเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่กลับได้รับเงินไว้ในครอบครอง 
ก็จะมีลักษณะเป็นการได้รับไว้โดยไม่มีสิทธิ หรือในกรณีที่มีสิทธิได้รับเงินแต่ได้รับไว้เกินกว่าที่ควรจะได้ก็จะมี
ลักษณะเป็นการรับเงินเกินสิทธิ ซึ่งทั้งสองลักษณะเป็นการได้รับเงินไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัวอย่างของกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ
หรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ เช่น กรณีข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษในระหว่างที่
ลาศึกษาต่อในต่างประเทศ จึงยังไม่ได้เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าว ทำให้ยังไม่มีสิทธิได้รับ
เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง แต่เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายเงิน
ประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้ข้าราชการรายดังกล่าว หรือกรณีข้าราชการลาศึกษาต่อ 
ในต่างประเทศและใช้เวลาในการศึกษานานกว่าเกินเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินเดอืน 
และข้าราชการรายดังกล่าวได้ขอขยายระยะเวลาลาศึกษา ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาศึกษา
โดยไม่ได้รับเงินเดือน แต่ปรากฏว่าในระหว่างที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอก่อนจะมีคำสั่งอนุญาต 
เจ้าหน้าที่การเงินได้เบิกจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการรายดังกล่าวไปแล้ว ฯลฯ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการรับเงิน
เกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ จะต้องมีลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ไม่ได้เกิดจากความผิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาท หากแต่เกิดจากการเบิกจ่ายผิดพลาดหรือผิดหลงโดยเจ้าหน้าที่การเงิน และบางกรณี
ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือผิดหลงของฝ่ายใดแต่เกิดจากคำสั่งที่มีผลย้อนหลังทำให้สิทธิดังกล่าว 
ถูกยกเลิกเพิกถอนไป ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายผิดพลาดโดยมีสาเหตุมาจากการกระทำโดย  
ไม่สุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาท แม้จะมีลักษณะเป็นการรับเงินเกินสิทธิหรือได้รับไว้โดยไม่มีสิทธิก็ตาม 
เจ้าหน้าที ่ของรัฐหรือทายาทก็ไม่ได้รับความคุ ้มครองตามประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี ้ กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทต้องคืนเงินเต็มจำนวนจะขอผ่อนชำระไม่ได้ 

นอกจากนี้  ถ ้าเป็นกรณีการรับเง ินเกินสิทธิหรือได้ร ับไปโดยไม่มีส ิทธ ิจากเง ินทุกประเภท 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ เงื่อนไขในการผ่อนชำระจะต้องพิจารณาตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0415.1/ว 8 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 หรือกรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการ
กระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่สามารถชำระเต็มจำนวนได้
จึงขอผ่อนชำระ เงื่อนไขในการผ่อนชำระจะต้องพิจารณาตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0406.3/ว 115 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ตามท่ีกระทรวงการคลังได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
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บทที ่2 
การเรยีกให้คนืเงนิ 

 
 เมื่อปรากฏว่ามีกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ  
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทไม่นำเงินดังกล่าวมาคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องจะต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิบดีกรมควบคุมโรค) ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือทายาทที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งการเรียกให้คืนเงินนั้น กระทรวงการคลังไม่ได้
กำหนดรูปแบบไว้ ดังนั้น การเรียกให้คืนเงินจึงควรทำเป็นหนังสือเช่นเดียวกับการทำหนังสือบอกกล่าว  
ทวงถามลูกหนี้ให้ชำระหนี้ โดยให้มีสาระสำคัญ ได้แก่ 1.สาเหตุของการเรียกให้คืนเงิน 2.ถ้อยคำที่เป็นการ
บอกให้คืนเงิน 3.จำนวนเงิน 4.ระยะเวลาคืนเงินนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เช่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ 4.สถานที่ที ่ให้นำเงินไปชำระ เช่น กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค และนอกจากนี้  
ควรจัดทำหนังสือแจ้งกองบริหารการคลังอีกหนึ่งฉบับระบุให้กองบริหารการคลังรับเงินจำนวนดังกล่าวและ
ไม่ว่าจะได้รับชำระหรือไม่ให้แจ้งผลให้ทราบด้วย 
 
 
 

บทที ่3 
การขอผอ่นชำระ 

 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ไม่สามารถชำระเงิน
ดังกล่าวคืนแก่หน่วยงานของรัฐได้ในคราวเดียวก็มีสิทธิเสนอขอผ่อนชำระได้ โดยทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ (อธิบดีกรมควบคุมโรค) ระบุถึงสถานภาพปัจจุบัน ณ วันที่เสนอขอผ่อนชำระเกี่ยวกับ
รายได้ รายจ่าย และทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ขอผ่อนชำระและคู่สมรส โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบุคคลดังกล่าวหรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแล้วแต่กรณี  มีข้อสังเกตว่าเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิเท่านั้น ที่อาจยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนหักเงินเดือน  
ณ ที่จ่ายจนกว่าจะครบ 
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บทที ่4 
เงือ่นไขการผอ่นชำระ 

 
 1. ต้องมิใช่กรณีที่เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริตของผู้ขอผ่อนชำระ ประกาศกระทรวงการคลัง
ฉบับนี้ไม่ได้นิยามคำว่า “ไม่สุจริต” ไว้ว่ามีความหมายอย่างไร แต่ผู้จัดทำมีความเห็นว่าน่าจะต้องพิจารณา
ตามหลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคน
ต้องกระทำการโดยสุจริต” และมาตรา 6 บัญญัติว่า “ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต” 
จึงอาจกล่าวได้ว่าในการใช้สิทธิต่างๆ ถ้าได้กระทำโดยสุจริตแล้ว บุคคลนั้นย่อมได้รับความคุ ้มครอง  
ตามกฎหมาย เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้โดยชัดแจ้ง อีกทั้งยังได้รับการสันนิษฐานตามกฎหมายด้วยว่า
ได้กระทำโดยสุจริต ดังนั้น ในการพิจารณาว่าบุคคลใดได้กระทำโดยสุจริตหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากเจตนา
เป็นสำคัญว่าบุคคลดังกล่าวรู้หรือไม่ว่าการใช้สิทธิต่าง ๆ นั้นตนไม่มีสิทธิ ถ้าหากบุคคลดังกล่ าวรู้อยู่แก่ใจ 
หรือควรจะรู้ไดว้่าไม่มีสิทธิแต่ยังคงใช้สิทธิ หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ก็จะถือได้
เป็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกา 141/2560, 11165/2558, 
14437/2555, 15187/2551) ซึ่งจะต่างจากการสำคัญผิดในข้อเท็จจริง กล่าวคือ เป็นการใช้สิทธิ 
โดยเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิ การกระทำในลักษณะนี้ยังไม่ถึงขนาดว่าไม่สุจริตไปเสียทีเดียว เพราะเป็นการ
กระทำโดยขาดเจตนา จึงเป็นเรื่องทีต่้องพิจารณาจากพฤติการณ์เป็นรายกรณีไป ดังนั้น ถ้าไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า
บุคคลดังกล่าวได้รู้อยู่แล้วหรือควรจะรู้ได้ว่าตนไม่มีสิทธิหรือพิจารณาจากพฤติการณ์แล้วยังคงเป็นที่สงสัย 
บุคคลดังกล่าวก็ได้จะได้รับประโยชน์จากบทสันนิษฐานของกฎหมายว่าได้กระทำการโดยสุจริต 
 2. ต ้องเป็นกรณีท ี ่ขอผ่อนชำระเต็มจำนวนที ่ต ้องชดใช้ค ืน  กล่าวคือถ้าหน่วยงานของรัฐ 
ได้มีหนังสือเรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทเป็นจำนวนเท่าใด เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทก็จะต้อง
เสนอขอผ่อนชำระเท่ากับจำนวนที่เรียกนั้น หน่วยงานของรัฐจะอนุมัติให้ผ่อนชำระเพียงบางส่วน และอีกส่วน
ไปฟ้องร้องเป็นคดีไม่ได้  
 3. ต้องมิใช่การขอผ่อนชำระในชั้นศาล การขอผ่อนชำระในชั้นศาลเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ทายาทได้โต้แย้งการเรียกเงิน เช่น โต้แย้งว่าตนมีสิทธิได้รับทั ้งหมดหรือบางส่วนและไม่มีการเสนอ  
ขอผ่อนชำระ หน่วยงานของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องนำไปฟ้องเป็นคดีเพราะถือได้ว่าหน่วยงานของรัฐ 
ถูกโต้แย้งหรือมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง 
เมื ่อเจ้าหน้าที ่ของรัฐหรือทายาทถูกฟ้องคดีแล้วจะขอประนีประนอมโดยการเสนอขอผ่อนชำระไม่ได้  
หรืออาจกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทจะเสนอขอผ่อนชำระได้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้มีการฟ้องคดี
นั่นเอง 

4. สถานภาพทางการเงิน ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ว่าผู้เสนอขอผ่อน
ชำระจะต้องมีทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นจำนวนเท่าใดจึงจะอนุมัติให้ผ่อนชำระได้ เงื่อนไขข้อนี้จึงเป็นดุลพินิจ
ของหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 

5. ต้องจา่ยงวดแรกอตัรารอ้ยละ 20 ของวงเงนิที่ได้เกนิสทิธหิรอืได้รบัไปโดยไมม่สีทิธใินโอกาสแรก
ก่อน 
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6. ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดังนี้ 
  6.1 กรณีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 
ของเงินเดือนหรือรายได้ ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี 
  6.2 กรณีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผ่อนชำระในอัตรา
เดือนละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือนหรือรายได้ ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 
  6.3 กรณีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท ให้ผ่อนชำระในอัตราเดือนละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 
ของเงินเดือนหรือรายได้ ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี 

7. ให้คิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนชำระ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนด
ที่หน่วยงานของรัฐเรียกให้คืนเงินจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ถือจำนวนเงินที่ผ่อนชำระในแต่ละเดือน  
เป็นการชำระดอกเบี้ยรายเดือนที่เกิดขึน้ก่อน ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นการผ่อนชำระเงินต้นที่ค้างอยู่ 

8. ให้ผู้ขอผ่อนชำระจัดหาบุคคล นิติบุคคลหรือทรัพย์สินค้ำประกันการผ่อนชำระด้วย 
เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1 - 8 แล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติ แต่อย่างไรก็ตาม

ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยมีข้อยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างการผ่อนชำระได้ ถ้าเป็นการผ่อนชำระเงินทั้งจำนวน
ให้เสร็จสิ ้นภายในกำหนดเวลา 6 เดือน และหากได้มีการคิดดอกเบี ้ยระหว่างการผ่อนชำระไปแล้ว  
ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณดอกเบี้ยคืนให้โดยหักจากเงินต้นที่ต้องชำระในงวดสุดท้าย ผู้จัดทำจึงมีความเห็นว่า
เจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐที่ได้จ่ายเงินไปได้รับเงินจำนวน
ดังกล่าวกลับคืนมาโดยเร็วภายในกำหนดเวลาเพียง 6 เดือน ดังนั้นกรณีท่ีผู้ขอผ่อนชำระจัดทำสัญญาผ่อนชำระ 
โดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จเกิน 6 เดือน หากสามารถนำเงินมาชำระเงินต้นให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 6 เดือน 
ก็จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องคิดดอกเบี้ย และหากได้มีการคิดดอกเบี้ยไปแล้วก็ต้องนำดอกเบี้ยทั้งหมดมาคืน
ให้แก่ผู ้ขอผ่อนชำระโดยวิธีการหักจากเงินต้นที ่ต ้องชำระงวดสุดท้าย นอกจากนี้หากผู ้ขอผ่อนชำระ 
ไม่สามารถชำระเงินทั้งจำนวนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา 6 เดือน และต้องการขอผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ย
ระหว่างการผ่อนชำระ หากหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรให้ผ่อนผันไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนชำระ  
จะถือว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ กรณีเช่นนี้หน่วยงานของรัฐจะต้องขอทำความตกลง
กับกระทรวงการคลังเป็นรายกรณีไป 
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บทที ่5 
การจดัทำเอกสารที่เกีย่วขอ้ง 

 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ผ่อนชำระ จะต้องดำเนินการจัดทำ
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 1. หนังสือรับสภาพหนี้ 1 ชุด (ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์) 

 
หมายเหตุ : คำว่า “ชำระงวดแรก” หมายถึง จำนวนเงินร้อยละ 20 ของวงเงินที่ได้รับเกินสิทธิหรือโดยไม่มีสิทธิ 
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2. สัญญาผ่อนชำระหนี้ พร้อมตารางรายละเอียดการผ่อนชำระหนี้ 2 ชุด (ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์) 
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หมายเหตุ : สัญญาผ่อนชำระหนี้ ข้อ 1 กำหนดให้มีตารางรายละเอียดการผ่อนชำระหนี้แนบท้ายสัญญา  
แต่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ไม่ได้กำหนดรูปแบบตารางรายละเอียด 
การผ่อนชำระหนี้ไว้ ผู้จัดทำจึงมีความเห็นว่าน่าจะต้องนำตารางรายละเอียดการผ่อนชำระหนี้ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ มาใช้โดยอนุโลม 
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 3. สัญญาค้ำประกัน 2 ชุด (ต้องปิดอากรแสตมป)์ 
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หมายเหตุ : การติดอากรแสตมป์ 
1. หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาผ่อนชำระหนี้ ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะ

แห่งตราสารตามที่ระบุไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ (ฎีกา 434/2523,3290/2546) 
2. สัญญาค้ำประกัน ต้องติดอากรแสตมป์ เนื่องจากมีลักษณะแห่งตราสารตามบัญชีอัตราอากร

แสตมป์ (ลักษณะที่ 17) กรณีที่มิได้กำหนดจำนวนเงินไว้ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ,กรณีจำนวนเงินไม่เกิน 
1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท,กรณีจำนวนเงินเกิน 1000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ติดอากร
แสตมป์ 5 บาท,กรณีจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ขึ้นไป ติดอากรแสตมป์ 10 บาท โดยผู้ค้ำประกันเป็นผู้
ที่ต้องเสียอากรโดยใช้แสตมป์ปิดทับกระดาษก่อนกระทำหรือในทันทีที่ทำตราสารเป็นราคาไม่น้อยกว่าอากร
ที่ต้องเสียตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 103(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
(https://www.rd.go.th/23983.html) 
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บทที ่6 
การฟอ้งคดกีรณีเจา้หนา้ที่ของรฐัหรอืทายาทไมค่ืนเงนิแก่ทางราชการ 

 
 การฟ้องคดีเป็นหนทางสุดท้ายที่หน่วยงานของรัฐจะได้เงินที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงิน
เกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิกลับคืนมา เนื่องจากการที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกให้คืนเงิน  
มีสถานะเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้เท่านั้น ไม่ได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายใดในการออกหนังสือ 
จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.297/2552,อ.262/2552) เมื่อไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
จึงไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ได้ 
ต้องฟ้องศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทคืนเงินแก่ทางราชการ   
และการฟ้องคดีในลักษณะนี้มีปัญหาในทางกฎหมายอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักการทางกฎหมาย 
การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือแม้แต่แนวคำพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุด  
จึงอาจทำให้เกิดความสับสนในเรื่องดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้จัดทำจึงขอสรุปแนวทางการฟ้องคดีที่เป็นปัจจุบันได้ดังนี้ 
 1. คดีอย ู ่ ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลใด  การไม่ค ืนเง ินที ่ ได ้ร ับไปโดยไม่ม ีส ิทธิ  
มิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
และมิใช่การกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา  
9 วรรคหนึ ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั ้งศาลปกครองและวิธ ีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
แม้ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที ่ อ.996/2560 และคำวินิจฉัยชี ้ขาด 
อำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 101/2557 ว่าการที่หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกเงินคืนเนื่องจากจ่าย  
โดยผิดหลงเป็นคดีพิพาทเกี ่ยวกับความรับผิดอย่างอื ่นของเจ้าหน้าที ่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจ  
ตามกฎหมาย ซ ึ ่งอย ู ่ ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ ่ง (3)  
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่คำพิพากษาดังกล่าว 
ไม่สอดคล้องกับแนวคำสั่งศาลปกครองสูงสุดโดยมติที่ประชุมใหญ่ คำสั่งที่ 475/2559 และคำวินิจฉัย 
ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 50/2563 และที่ 51/2563 ที่เห็นว่ามิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอ่ืน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.204/2564) คดีจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 2. เป็นเรื่องลาภมคิวรไดห้รือการใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์คืน ในอดีตศาลฎีกาได้มีแนวคำพิพากษาว่า
การรับเงินจากหน่วยงานของรัฐโดยไม่มีสิทธิ เป็นการได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้ างกฎหมายได้  
มีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ตามมาตรา 406 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีอายุความตามมาตรา 
419 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3362/2537, 3427/2537, 
1413/2540, 823/2548, 3624/2551, 10850/2559) แต่ในปัจจุบันแนวคำพิพากษาศาลฎีกา 
ได้เปลี่ยนไปในทางที่ว่า หน่วยงานของรัฐฟ้องติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากจำเลยที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 
หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าของเงินที่ส่งมอบให้ไปย่อมมีสิทธิติดตามเอาเงินคืนจากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้
ตามมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่มีกำหนดอายุความ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 
6915/2562,7900/2561,7894/2561) 
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Àπâ“ 1

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒÛ ß Û °—π¬“¬π ÚıÙˆ

ª√–°“»°√–∑√«ß°“√§≈—ß
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å°“√ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√ºàÕπ™”√–Àπ’È

°√≥’‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞À√◊Õ∑“¬“∑‰¥â√—∫‡ß‘π‡°‘π ‘∑∏‘

À√◊Õ‰¥â√—∫‡ß‘π‰ª‚¥¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘

‡æ◊ËÕ„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞¡’À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“„π‡√◊ËÕß°“√ºàÕπº—π„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë

¢Õß√—∞À√◊Õ∑“¬“∑∑’Ë‰¥â√—∫‡ß‘π‡°‘π ‘∑∏‘À√◊Õ‰¥â√—∫‡ß‘π‰ª‚¥¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘ ºàÕπ™”√–‡ß‘π

„πÕ—µ√“∑’Ë‡ªìπ∏√√¡·≈–‡ªìπ·π«∑“ß‡¥’¬«°—π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß

°√¡ æ.». ÚıÙı °√–∑√«ß°“√§≈—ß®÷ß°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å°“√ªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√

ºàÕπ™”√–Àπ’È °√≥’‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞À√◊Õ∑“¬“∑‰¥â√—∫‡ß‘π‡°‘π ‘∑∏‘À√◊Õ‰¥â√—∫‡ß‘π‰ª

‚¥¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘ ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È

çÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞é À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë

‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ´÷Ëß¡’∞“π–‡ªìπ°√¡·≈–√“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·µà‰¡à√«¡∂÷ß√“™°“√

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘®À√◊ÕÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞

ç«ß‡ß‘π∑’ËºàÕπ™”√–é À¡“¬§«“¡«à“ ®”π«π‡ß‘π∑’Ë‰¥â√—∫‰ª‡°‘π ‘∑∏‘À√◊Õ‚¥¬

‰¡à¡’ ‘∑∏‘

çæâπ®“°√“™°“√é À¡“¬§«“¡∂÷ß °“√ÕÕ°®“°√“™°“√∑ÿ°°√≥’ √«¡∂÷ß

°“√‡°…’¬≥Õ“¬ÿ¥â«¬
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Àπâ“ 2

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒÛ ß Û °—π¬“¬π ÚıÙˆ

çºŸâ¢ÕºàÕπ™”√–é À¡“¬§«“¡∂÷ß ‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ∑“¬“∑ºŸâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡°‘π ‘∑∏‘

À√◊Õ‚¥¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘ À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

¢âÕ Ú °“√Õπÿ¡—µ‘„ÀâºàÕπ™”√–µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»π’È

µâÕß¡‘„™à°√≥’∑’Ë‡°‘¥®“°°“√°√–∑”‚¥¬‰¡à ÿ®√‘µ¢ÕßºŸâ¢ÕºàÕπ™”√– µâÕß‡ªìπ°√≥’∑’Ë¢Õ

ºàÕπ™”√–‡µÁ¡®”π«π∑’ËµâÕß™¥„™â§◊π·≈–µâÕß¡‘„™à°“√¢ÕºàÕπ™”√–„π™—Èπ»“≈

¢âÕ Û ‡¡◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞À√◊Õ∑“¬“∑ºŸâ‰¥â√—∫‡ß‘π‡°‘π ‘∑∏‘À√◊Õ‚¥¬‰¡à¡’

 ‘∑∏‘‡ πÕ¢ÕºàÕπ™”√– „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞ªØ‘∫—µ‘¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Û.Ò µ√«® Õ∫ ∂“π¿“æªí®®ÿ∫—π ≥ «—π‡ πÕ¢ÕºàÕπ™”√–‡°’Ë¬«°—∫

√“¬‰¥â §à“„™â®à“¬·≈–∑√—æ¬å ‘π∑—Èß¢ÕßºŸâ‡ πÕ¢ÕºàÕπ™”√–·≈–§Ÿà ¡√  ‚¥¬¡’À≈—°∞“π

‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√®“°∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«À√◊ÕÀπà«¬ß“π‡®â“¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈â«·µà°√≥’

‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“

Û.Ú „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞æ‘®“√≥“ºàÕπº—π·≈–°”Àπ¥®”π«π‡ß‘π

∑’ËµâÕß®à“¬ß«¥·√°Õ—µ√“√âÕ¬≈– Ú ¢Õß«ß‡ß‘π∑’Ë‰¥â√—∫‡°‘π ‘∑∏‘À√◊Õ‚¥¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘

„π‚Õ°“ ·√°°àÕπ  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ„ÀâºàÕπ™”√–‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ ¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ßπ’È

(Ò) °√≥’«ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π ı, ∫“∑ „ÀâºàÕπ™”√–„π

Õ—µ√“‡¥◊Õπ≈–‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– Ú ¢Õß‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ√“¬‰¥â ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“

‰¡à‡°‘π Ò ªï

(Ú) °√≥’«ß‡ß‘π‡°‘π°«à“ ı, ∫“∑ ·µà‰¡à‡°‘π

ı, ∫“∑ „ÀâºàÕπ™”√–„πÕ—µ√“‡¥◊Õπ≈–‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– Ú ¢Õß‡ß‘π‡¥◊Õπ

À√◊Õ√“¬‰¥â ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“‰¡à‡°‘π ı ªï
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Àπâ“ 3

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒÛ ß Û °—π¬“¬π ÚıÙˆ

(Û) °√≥’«ß‡ß‘π‡°‘π°«à“ ı, ∫“∑ „ÀâºàÕπ™”√–

„πÕ—µ√“‡¥◊Õπ≈–‰¡àµË”°«à“√âÕ¬≈– Ú ¢Õß‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ√“¬‰¥â ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“

‰¡à‡°‘π Ò ªï

¢âÕ Ù „Àâ§‘¥¥Õ°‡∫’È¬√–À«à“ß°“√ºàÕπ™”√–„πÕ—µ√“√âÕ¬≈– ˜.ı µàÕªï

π—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—π§√∫°”Àπ¥∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡√’¬°„Àâ§◊π‡ß‘π®π°«à“®–™”√–‡ √Á®

‚¥¬„Àâ∂◊Õ®”π«π‡ß‘π∑’ËºàÕπ™”√–„π·µà≈–‡¥◊Õπ‡ªìπ°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬√“¬‡¥◊Õπ∑’Ë

‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ„Àâ∂◊Õ‡ªìπ°“√ºàÕπ™”√–‡ß‘πµâπ∑’Ë§â“ßÕ¬Ÿà

‡«âπ·µà°“√ºàÕπ™”√–‡ß‘π∑—Èß®”π«π„Àâ‡ √Á® ‘Èπ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“ ˆ ‡¥◊Õπ

∑“ß√“™°“√ºàÕπº—π‰¡à§‘¥¥Õ°‡∫’È¬√–À«à“ß°“√ºàÕπ™”√– ´÷ËßÀ“°‰¥â¡’°“√§‘¥¥Õ°‡∫’È¬

√–À«à“ß°“√ºàÕπ™”√–‰ª·≈â«„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞§”π«≥¥Õ°‡∫’È¬§◊π„Àâ‚¥¬À—°®“°

‡ß‘πµâπ∑’ËµâÕß™”√–„πß«¥ ÿ¥∑â“¬

¢âÕ ı „ÀâºŸâ¢ÕºàÕπ™”√–®—¥À“∫ÿ§§≈ π‘µ‘∫ÿ§§≈À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π§È”ª√–°—π

°“√ºàÕπ™”√–¥â«¬

¢âÕ ˆ ‡¡◊ËÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞À√◊Õ°√–∑√«ß°“√§≈—ßÕπÿ¡—µ‘„ÀâºàÕπ

™”√–·≈â« „ÀâºŸâ¢ÕºàÕπ™”√–∑”Àπ—ß ◊Õ√—∫ ¿“æÀπ’È  —≠≠“ºàÕπ™”√–·≈– —≠≠“

§È”ª√–°—πµ“¡·∫∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥∑â“¬ª√–°“»π’È ·≈â«®—¥ àß ”‡π“„Àâ

°√–∑√«ß°“√§≈—ß Ò ™ÿ¥ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫™”√–‡ß‘π„π‡¥◊Õπ„¥·≈–π” àß§≈—ß‡ªìπ√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π

À√◊Õπ” àß‡¢â“∫—≠™’Õ◊Ëπµ“¡À≈—°°“√∫—≠™’·≈â« „Àâ·®âß‡≈¢∑’Ë„∫π” àß ‡≈¢∑’Ë§≈—ß√—∫

«—π ‡¥◊Õπ ªï ·≈–®”π«π‡ß‘π‰ª„Àâ°√¡∫—≠™’°≈“ß∑√“∫‚¥¬µ√ß À“°∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«

º‘¥π—¥‡¥◊Õπ„¥‡¥◊ÕπÀπ÷ËßÀ√◊Õ∫‘¥æ≈‘È«À√◊Õª√–«‘ß‡«≈“™”√–Àπ’È „Àâ¥”‡π‘π°“√µ“¡

°ÆÀ¡“¬µàÕ‰ª
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Àπâ“ 4

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÒÛ ß Û °—π¬“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ ˜ À“°‡®â“Àπâ“∑’Ëæâπ®“°√“™°“√√–À«à“ß°“√ºàÕπ™”√– ¢âÕµ°≈ß‡√◊ËÕß

°“√ºàÕπ™”√–‡ªìπÕ—π¬ÿµ‘ „ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞‡√’¬°„Àâ™¥„™â‡ß‘π∑’Ë§â“ß™”√–Õ¬Ÿà∑—ÈßÀ¡¥

∑—π∑’

¢âÕ ¯ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞·Ààß„¥‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±åπ’È‰¥â„Àâ¢Õ

∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√–∑√«ß°“√§≈—ß

¢âÕ ˘ ∫√√¥“§” —ËßÀ√◊ÕÀ≈—°‡°≥±å„¥ ÷́Ëß°”Àπ¥‰«â·≈â«„πª√–°“»π’È À√◊Õ

´÷Ëß¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫ª√–°“»π’È „Àâ„™âª√–°“»π’È·∑π

¢âÕ Ò ª√–°“»π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫ ”À√—∫§”‡ πÕ¢ÕºàÕπ™”√–∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞

‰¥â√—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ ‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙˆ

 ¡À¡“¬ ¿“…’

√Õßª≈—¥°√–∑√«ß°“√§≈—ß

À—«Àπâ“°≈ÿà¡¿“√°‘®¥â“π√“¬®à“¬·≈–Àπ’È ‘π
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เร่ือง สัญญาค้ําประกันสัญญาผ่อนขำระหน้ีกรณีไดรับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ 
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการ่จังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ 
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๓๒ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๖
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย แบบสัญญาค้ําประกันสัญญาผ่อนชำระหน้ีกรณืได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มสิทธิ 

. จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์ 

การปฏิบัติเก่ียวกับการผ่อนชำระหน้ีกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน๒๔๔๖ พร้อมแบบสัญญาผ่อนชำระหน้ีและสัญญาค้ําประกัน เพ่ือไหหน่วยงานของรัฐ 
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาในเร่ืองการผ่อนผันให้เจ้าหน้าท่ีชองรัฐหรือทายาทท่ีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไป 
โดยไม่มีสิทธิ ผ่อนชำระเงินในอัตราท่ีฟ้นธรรมและเป็นแใภทางเดียวกัน ศวามละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวฺงการคลังขอเรียนว่าโดยท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๔๔๗ ซ่ึงกำหนดให้มีการยกเลิกและเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๑๑ ว่าด้วยค้ําประกัน อันมีผลทำให้สัญญาค้ําประกันท่ีเก่ียวช้องกับการผ่อนชำระ 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือทายาทดังกล่าวช้างต้นไม่สามารถใช้บังคับได้ และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี ๒๑)พ.ศ.๒๔๔๘ซ่ึงมีผลทํวให้ความรับผิดของผู้ค้ําประกัน 
ท่ีเป็นนิติบุคคลเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน เพ่ือให้สัญญาค้ําประกันดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณีมากข้ึน 
กระทรวงการคลังจึงได้ส่งร่างแบบสัญญาค้ําประกันให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา บัดน้ี สำนักงาน 
อัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแบบสัญญาดังกล่าวมาเพ่ือใช้ในการจัดทำสัญญา 
ค้ําประกันท่ีเก่ียวช้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าท่ีชองรัฐหรือทายาทท่ีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดย 
ไม่มีสิทธิต่อไป -

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวช้องถือปฏิบัติต่อไป

v'
ขอแสดงความนับถิอ

(บายนรีนทร่ื กัลยาณมีดร)
Xไ พ ั^ '') รองปลัดกระห,ทงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้ามรายจ่าย!.mะหน่ํ'หิน

กรมบัญชีกลาง 
กองละเมิดและแพ่ง
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาระบบงานละเมิดและแพ่ง 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๘
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สัญญาค้ําประกัน
(สัญญาผ่อนช้าระหนกรณได'ร้บเงินเกินสิทธิหรือได้รัชพิบไปโดยไม่นีสิทเ)-

เลขท่ี
เขียนท่ี.

วันท่ี.......... เดือน, พ.ศ.

ข้าพเจ้า............ ........(๑)............... .... อาย.ุ......ปี อ;!ชีพ.................... ............
ตำแหน่ง.;..................................... สังกัด....'.............. ................... ............... ...........................
สถานภาพ □  โสด □  สมรส □  ' คู่สมรสตาย/หย่าร้าง
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู.่......... ถนน ........................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต................................จังหวัด.................................. ผู้ถือบัตรประจำตัวประซาซนเลขท่ี
................................................ .......... ........... ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาซนแนบท้ายสัญญาน้ี
ขอทำสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่................................ (๒)................................... ...ดังมีข้อความต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ตามท่ี......... ....................... (๓).............................ได้ทำสัญญาผ่อนชำระหน้ี
ไว้ต่อ..................................(๒).......................... ......ตามสัญญาผ่อนชำระหน้ีเลขท่ี  / .........
ลงวันท่ี............ เดือน.............................. พ.ศ................ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา น้ัน
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาผ่อนชำระหน้ีดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงขอทำสัญญาค้ําประกัน
ไว้ต่อ ..............................(๒).......................ว่าล้า........................... (๓)..............................
กระทำผิดสัญญาผ่อนชำระหน้ีดังกล่าวไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใดด้วยประการใด  ๆ และต้องซดใช้เงินให้แก่
...........................   (๒)............................. ข้าพเจ้ายินยอมชำระหน้ีตามข้อผูกพันท่ีระบุไว้ในสัญญา
ผ่อนชำระหน้ีดังกล่าวน้ันทุกประการให้แก่................................(๒)...............................และข้าพเจ้า
จะรับผิดตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหายครบเต็มจำนวนท้ังน้ี 
เว้นแต่หากเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และ/หรือ วรรคส่ี 
ให้ถือปฏิบํติตามท่ีบทบัญญ้ติดังกล่าวกำหนดแล้วแต่กรณี

................................. (๒).............................จะเรียกให้ผู้ค้ําประกันชำระหน้ีก่อนท่ี
หนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดของ.................................(๓)...............................จะ'โปถึงผู้ค้ํา'ประกัน
มิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ําประกันท่ีจะชำระหน้ีเม่ือถึงกำหนดชำระ

ข้อ ๒ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ท ี่................................... (๒)......................... ผ่อนเวลา หรือ
ผ่อนจำนวนเงินในการชำระหน้ีตามสัญญาผ่อนชำระดังกล่าวให้แก่....................... (๓)............................
โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหนี 
ให้ถือว่า ข้าพเจ้ายินยอมมิให้เอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจำนวนเงินในการชำระหน้ีดังกล่าว เป็นเหตุปลดเปลือง 
ความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญานีตลอดไปจนกว่าจะมีการชำระหนี 
พร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจำนวน

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ๋ึของข้าพเจ้า และปลอดจากภาระผูกพันใดๆ  
อันทำให้ทรัพย์สินน้ันเส่ือมค่าเพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ําประกันไว้ต่อ...................................................
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ทดน
(๑) โฉนดเลขท่ี............................... หน้าสำรวจ.............. .................

ระวาง...... ............. เน้ือท่ี....... .ไร่.......งาน ......วา อย่ท่ีตำบล/แขวง.........................
อำเภอ/เขต ..............................จังหวัด....... ........................ราคาประมาณ............ ........ .....บาท
(................. ...................... .... )

(๒) โฉนดเลขท่ี.................... .........หน้าสำรวจ..............................
ระวาง ................... เน้ือท่ี....... .ไร่.......งาน ... ...วา อย่ท่ีตำบล/แขวง.........................
อำเภอ/เขต .............................. จังหวัด....... .......... ..............ราคาประมาณ............ ........ .....บาท
(...... ........ . ............... ............)

หลกทรัพย์อน
๑).....................................

ราคาประมาณ................. ........................บาท(......................................... ............................)

ราคาประมาณ.............................................. บาท (.......................................................)
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จำหน่าย หรือโอน หรือก่อหน้ีสิน หรือภาระผูกพันใด  ๆ

ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๓ ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผลผูกพัน
ข้าพเจ้าอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก............................... (๒)................................

ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันในระหว่างท่ี.................... (๓)......................
ต้องรับผิดขอบอยู่ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว่ในสัญญาผ่อนชำระหน้ี

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีดีแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน .

ลงซ่ือ................................................ ผู้ค้ําประกัน(....^!!!.........ร,
ลงซ่ือ...... ....................................  ..พยาน

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

ลงซ่ือ..................................................พยาน

หมายเหตุ (๑) ซ่ือผู้ทำสัญญาค้ําประกัน
(๒) ซ่ือส่วนราชการซ่ึงเป็นนิติบุคคลผู้รับสัญญา 
(๓) ซ่ือผู้ทำสัญญาผ่อนชำระหน้ี
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 ี
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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 
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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 
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ค ำวินิจฉัยชี้ขำดอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงศำลที่ ๕๐/๒๕๖๓    ศำลแขวงระยอง 
          ศำลปกครองระยอง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

คดีที่ เทศบาลนครระยอง ยื่นฟ้องอดีตข้าราชการในสังกัดให้คืนเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีที่จ าเลยไดร้ับไปโดยไม่มีสิทธใินขณะรับราชการใน
สังกัดของโจทก์พร้อมดอกเบี้ย  สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีให้แก่จ าเลย แล้วต่อมาโจทก์ตรวจสอบพบว่าจ าเลยเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
ได้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีดังกล่าว จ าเลยจึงต้อง
คืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ  เห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 
๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องเป็น
คดีที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกฟ้องให้รับผิดเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
โดยการชดใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ  เป็นผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายออกกฎ 
ค าสั่งทางปกครองหรือค าสั่งอื่น หรือกระท าการอื่นใด หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดยกฎ ค าสั่งทางปกครองหรือค าสั่งอื่น หรือการกระท า
อื่น หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร 
นั้น ก่อความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองฟ้องขอให้จ าเลยคืนเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีที่จ าเลยได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
ให้แก่โจทก์  โดยการที่จ าเลยรับเงินดังกล่าวจากโจทก์ไปนั้น มิใช่กรณีที่จ าเลยใช้อ านาจตามกฎหมายออก
กฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือค าสั่งอื่น หรือกระท าการอื่นใด ทั้งมิใช่กรณีที่จ าเลยละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด คดีนี้จึงไม่อยู่ในอ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแต่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
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คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๕๑/๒๕๖๓         ศาลจังหวัดชัยภูมิ 
               ศาลปกครองนครราชสีมา 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญตัิกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 

คดีที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โจทก์ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง   
ย่ืนฟ้องจําเลยซึ่งเป็นอดีตข้าราชการในสังกัดคืนเงินช่วยเหลือตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง            
ของส่วนราชการ เงินบํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิพร้อมดอกเบ้ีย          
สืบเนื่องมาจากการที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิมีคําสั่งลงโทษทางวินัยไล่จําเลยออกจากราชการ   
เพราะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิใช่คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คําสั่ง หรือการ
กระทําอื่นใด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เป็นคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

อย่างไรก็ตาม คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องเป็นคดีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกฟ้องให้รับผิดเยียวยา
ความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยการชดใช้เงิน ส่งมอบทรัพย์สิน กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ 
เป็นผู้ใช้อํานาจตามกฎหมายออกกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น หรือกระทําการอื่นใด หรือ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร    
โดยกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น หรือการกระทําอื่น หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร นั้น ก่อความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี 
เม่ือคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองฟ้องขอให้จําเลยคืนเงินช่วยเหลือตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของส่วนราชการ เงินบํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่จําเลยได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
พร้อมดอกเบ้ียให้แก่โจทก์ โดยการที่จําเลยรับเงินดังกล่าวจากโจทก์ไปนั้น มิใช่กรณีที่จําเลย        
ใช้อํานาจตามกฎหมายออกกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น หรือกระทําการอื่นใด ทั้งมิใช่กรณี   
ที่จําเลยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า        
เกินสมควรแต่อย่างใด คดีนี้จึงไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่อยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  
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