
 
 

หลกัเกณฑก์ารลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจัย 

ภายในประเทศและต่างประเทศของเจา้หนา้ทีป่ระจ าและลูกจา้งประจ าสภากาชาดไทย  

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษา 

ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ตามหมวด 9 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การลาของเจ้าหน้าที่

ประจ าและลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2556 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 30 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การลาของเจ้าหน้าที่ประจ า

และลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารจึงเหน็ควรให้วางหลักเกณฑไ์ว้ดังต่อไปนี้  

 หลักเกณฑน้ี์เรียกว่า “หลักเกณฑก์ารลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัยภายในประเทศและ

ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ประจ าและลูกจ้างประจ าสภากาชาดไทย” และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ 

เป็นต้นไป 

 

ส่วนที ่1   

บททัว่ไป 

 ขอ้ 1 ในหลกัเกณฑน์ี้  

 “ศึกษา” หมายความถึง การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียน การฝึกอบรม หรือการวิจัยตามหลักสูตร

ของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

หมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรม หรือการดูงาน

ที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษาน้ันด้วย 

 “ฝึกอบรม” หมายความถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน  

การวิจัย การอบรม การประชุม การสัมมนา หรือการท างาน โดยไม่ได้มาซ่ึงปริญญา หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา และการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรม หรือการดูงาน 

ที่เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมน้ันด้วย 

 “ปฏิบัติการวิจัย” หมายความถึง การท างานวิจัยเพ่ือน าผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของสถาบัน  

หรือหน่วยงานโดยตรง และไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม  

 “การขยายระยะเวลาการศึกษา” หมายความถึง การขยายระยะเวลาการศึกษา โดยใช้เวลานอกเวลา

ปฏบัิติงานปกติ โดยระยะเวลาที่ขอขยายไม่น ามารวมในการคิดชดใช้ทุน 

 “การขยายระยะเวลาการลาศึกษา” หมายความถึง การลาเพ่ือขยายระยะเวลาการศึกษาโดยใช้เวลา

ปฏบัิติงานปกติ โดยระยะเวลาที่ขอขยายน ามารวมในการคิดชดใช้ทุน 

 “ทุน” หมายความถึง เงินค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย หรือเงินค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือสภากาชาดไทยเป็นผู้ให้ ทั้งน้ี ไม่ว่า

ค่าใช้จ่ายน้ันจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือจากเงินอื่นใดของสภากาชาดไทย และหมายความรวมถึง

เงินค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดามอบให้แก่สภากาชาดไทย 
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ส่วนที ่2  

การลาศึกษาภายในประเทศ 

 

 ขอ้ 2 การลาศึกษาภายในประเทศมี 2 ประเภท คือ 

 (1) การลาศึกษาโดยใช้เวลาปฏบัิติงาน โดยได้รับทุน 

 (2) การไปศึกษานอกเวลาปฏบัิติงาน โดยได้รับทุน 

 ขอ้ 3 คุณสมบติัของผูที้จ่ะลาศึกษา 

 (1) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน 

ยกเว้น ผู้ลาฝึกอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรด้านการแพทย์สาขาที่ขาดแคลนตามที่หน่วยงานต้นสงักดัก าหนด  

 (2) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความประพฤติดีและต้ังใจปฏบัิติหน้าที่ 

 (3) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา ยกเว้น

ความผิดอาญาที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (4) เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น และผู้อ านวยการหน่วยงานต้นสังกัด

อนุญาตให้ไปศึกษา 

 (5) เฉพาะผู้ไปศึกษาตามข้อ 2 (1) 

  (ก) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้สภากาชาดไทย 

ภายหลังจากส าเรจ็การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสทิธไิด้รับการพิจารณาให้ลาไปศึกษาอกีได้ 

  (ข) ผู้ไปศึกษาข้ันปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกนิ 40 ปี และให้ลาได้เฉพาะสายงานที่ขาดแคลน   

หรือวิชาชีพที่จ าเป็นเท่าน้ัน ส่วนผู้ไปศึกษาข้ันที่สูงกว่าปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเร่ิมต้น

เปิดภาคการศึกษา 

 ขอ้ 4 แนวทางการพจิารณาการลาศึกษา 

 (1)  หน่วยงานต้นสงักดัจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ตามความจ าเป็นและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบ และ

แผนงานหรือโครงการที่จะให้ผู้ไปศึกษากลับมาปฏบัิติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน  

 (2) หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ และ 

ไม่เป็นการเสยีหายต่อหน่วยงาน และไม่ขออตัราก าลังเพ่ิม 

 (3) สาขาวิชาและระดับการศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งที่สภากาชาดไทยก าหนด  

 (4)  จะต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หลักสูตรและคุณวุฒิได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก

ภาครัฐ 

 ขอ้ 5 ขั้นตอนการลาไปศึกษา 

 (1) การลาไปศึกษาโดยใช้เวลาปฏบัิติงาน 

  (ก) หน่วยงานต้นสังกัดน าเสนอกรอบทุนต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ต้นสงักดั และคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกบัการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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 (ข) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 ตามที่ได้รับ

อนุมัติเพ่ือไปสอบคัดเลือก และผู้บังคับบัญชาจะจัดล าดับของผู้ไปสอบคัดเลือกได้ เสนอส านักงาน  

บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ พร้อมเอกสารประกอบ ดังน้ี 

  1) ส าเนาประกาศผลการสอบ หรือหนังสอืตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา 

  2) หลักสตูร และระยะเวลาการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาน้ัน ๆ ก าหนด 

  3) รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสตูร 

 (ค) ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งแก่ผู้ได้รับอนุมัติไปศึกษาติดต่อเพ่ือด าเนินการท าสัญญากับ

ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแบบที่สภากาชาดไทยก าหนด 

 (2) การไปศึกษานอกเวลาปฏบัิติงาน โดยได้รับทุน  

  (ก) ผู้ประสงค์จะไปศึกษาแจ้งขอสมัครสอบคัดเลือกและขออนุมัติเพ่ือรับทุนต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ัน เพ่ือพิจารณาว่าสาขาวิชาและระดับการศึกษามีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

แล้วน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  

ทั้งน้ี ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องย่ืนเอกสารเพ่ือประกอบการอนุมัติรับทุน ดังน้ี    

  1) ส าเนาประกาศผลการสอบ หรือหนังสอืตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา 

  2) หลักสตูร และระยะเวลาการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาน้ัน ๆ ก าหนด 

  3) รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสตูร 

 (ข) ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งแก่ผู้ได้รับอนุมัติทุนติดต่อเพ่ือด าเนินการท าสัญญากับ

ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแบบที่สภากาชาดไทยก าหนด 

 (3) ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาจะต้องศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษาน้ันๆ 

ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสตูรการศึกษา 

 (4) การเปล่ียนแปลงระยะเวลา สถานศึกษา หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาจากที่ได้รับอนุมัต ิ

ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเสนอเหตุผลและความจ าเป็นตลอดจนเอกสารประกอบการพิจารณาต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ทั้งน้ี แจ้งส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในก าหนดเวลาไม่เกนิ 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้มี

การเปล่ียนแปลง  

 ขอ้ 6 การรายงานผลการศึกษา 

 ให้ผู้ลาศึกษารายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาทันที ตามแบบที่ก  าหนดต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ัน เพ่ือส่งให้ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมผลและน าเสนอผู้มีอ านาจอนุญาต หากผู้

ลาศึกษาไม่รายงานผลโดยไม่มีเหตุอนัควร ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจจะพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือด าเนินการ

อย่างใดอย่างหน่ึงตามควรแก่กรณีต่อไป 

 ขอ้ 7 ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา และการขอขยายระยะเวลาการศึกษา 

 (1) เสนอเร่ืองขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันตามแบบที่ก  าหนดก่อนครบวันลาไม่น้อยกว่า 

30 วัน พร้อมแนบเอกสารรับรองสถานภาพนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยระบุระยะเวลาที่จะขอขยาย 

 (2) การขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือระยะเวลาการศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ

อนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งเร่ืองคืนส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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 (3) หลักสูตรปริญญาโท ให้ขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาต่อจากสัญญาฯ ได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา 

รวมแล้วไม่เกนิ 1 ปีการศึกษา และสามารถขยายเวลาการศึกษาต่อไปได้รวมระยะเวลาทั้งหมดไม่เกนิ 5 ปี

การศึกษา หรือตามที่หลักสตูรก าหนด 

 (4) หลักสูตรปริญญาเอก ให้ขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ

จากสัญญาฯ ได้คร้ังละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตร 3 ปี และได้คร้ังละ 

1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 3 ปีการศึกษา ส าหรับหลักสูตร 2 ปี รวมระยะเวลา ทั้งหมดไม่เกิน 5 ปี

การศึกษา หรือตามที่หลักสตูรก าหนด 

 (5) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือขยายระยะเวลาการศึกษา ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของตนเอง 

(6) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรปริญญาเอกรวมระยะเวลาทั้งหมดครบ 5 ปีแล้ว ยังไม่ส าเรจ็การศึกษา 

สภากาชาดไทยจะบอกเลิกสญัญาและเรียกให้ชดใช้เงินและค่าปรับตามที่ก  าหนดไว้ในสญัญาทนัท ี

 ขอ้ 8 การรายงานตวักลบัจากการลาศึกษา 

 (1) ผู้ลาศึกษาต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏบัิติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ันตามแบบที่ก  าหนดไว้

โดยเร็ว ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือเสร็จจาก

การศึกษา ในกรณีผู้ส าเรจ็การศึกษาในขั้นสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยให้แก่

สภากาชาดไทยด้วย 

 (2) ในกรณีไม่อาจท าการศึกษาต่อไปได้ ผู้ลาศึกษาจะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันตามแบบที่ก  าหนด พร้อมแนบหลักฐานซ่ึงบ่งช้ีว่าไม่อาจท าการศึกษาต่อไปได้                 

 (3) ให้หน่วยงานต้นสังกดัแจ้งให้ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ ทั้งน้ี ภายในก าหนด 15 วัน 

นับแต่วันกลับเข้าปฏบัิติงาน 

 

ส่วนที ่3 

การลาฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยัภายในประเทศ 

ขอ้ 9 แนวทางการพิจารณาการลาฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั 

(1) การลาฝึกอบรม ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาถึงความจ าเป็นและความต้องการพัฒนาบุคลากร

ในหลักสูตรหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏบัิติ และสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด ต าแหน่งที่

สภากาชาดไทยก าหนด    

(2) การลาไปปฏบัิติการวิจัย ให้หน่วยงานต้นสงักดัพิจารณาว่า 

 (ก) เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกบัโครงการ/แผนงานที่หน่วยงานด าเนินงาน โดยมีการก าหนด

ผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะด าเนินงานจะต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน

ที่จะให้ผู้ที่จะลากลับมาด าเนินการวิจัยต่อไป 

 (ข) ขออนุมัติลาไปปฏบัิติการวิจัยได้ไม่เกนิ 2 ปีนับแต่วันที่เร่ิมไปปฏบัิติการวิจัย 

(3)  ให้หน่วยงานต้นสงักดัพิจารณาถึงอตัราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏบัิติงานเพียงพอ และไม่เสยีหาย

ต่อหน่วยงานและไม่ขออตัราก าลังเพ่ิม 
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ขอ้ 10 ขั้นตอนการลาฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั 

(1)  เจ้าหน้าที่ประจ าหรือลูกจ้างประจ าที่จะลาไปฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ให้เสนอหรือจัดส่ง

ใบลาพร้อมบันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือแผนงานและโครงการที่จะให้ผู้ลากลับมาด าเนินการต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  และน าเสนออนุกรรมการบริหารงานบุคคลต้นสงักดัพิจารณา 

(2) เจ้าหน้าที่ประจ าหรือลูกจ้างประจ าที่ได้รับอนุมัติให้ลา ต้องฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

ให้ส าเรจ็ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

(3) เจ้าหน้าที่ประจ าหรือลูกจ้างประจ าที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยจะ

เปล่ียนแปลงก าหนดระยะเวลา  หลักสตูร/โครงการวิจัย จากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มี

อ านาจอนุมัติ 

(4)  ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ผู้ได้รับอนุมัติไปฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ด าเนินการจัดท า

สัญญาตามแบบที่สภากาชาดไทยก าหนด ยกเว้นการฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ซ่ึงมีระยะเวลาคร้ังหน่ึง

ไม่เกนิ 60 วัน และหรือได้รับเงินจากสภากาชาดไทย ไม่เกนิ 50,000 บาท 

ขอ้ 11 การรายงานผลการฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั 

เจ้าหน้าที่ประจ าหรือลูกจ้างประจ าที่ลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เม่ือกลับมาปฏิบัติงาน 

ต้องรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ และมอบผลการวิจัยให้แก่สภากาชาดไทยด้วย 

 

ส่วนที ่4 

การลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ 

ขอ้ 12 คุณสมบติัของผูที้่จะลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ 

(1)  เป็นผู้ที่ปฏบัิติงานในสภากาชาดไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการทดลองการปฏบัิติงาน 

(2)  ผู้ไปศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันเดินทางไปต่างประเทศ 

ยกเว้นผู้ที่ลาไปอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย 

(3)  เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความประพฤติดีและต้ังใจปฏบัิติหน้าที่ 

(4)  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา ยกเว้น

ความผิดอาญาที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาช้ันต้น และผู้อ านวยการหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาต

ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย 

(6)  เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่หลักสตูรก าหนด 

(7)  เป็นผู้ที่มีร่างกายแขง็แรง และมีสุขภาพอนามัยดี โดยผ่านการตรวจรับรองจากแพทย์ของ

สภากาชาดไทยหรือตามที่หลักสตูรก าหนด ยกเว้นผู้ลาไปอบรม  

(8)  ผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ณ ต่างประเทศมาแล้วจะต้อง

กลับมาปฏบัิติงานให้สภากาชาดไทยภายหลังจากส าเรจ็การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสทิธิได้รับ

การพิจารณาให้ลาไปอกีได้ 
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(9)  ส าหรับผู้ที่จะลาไปปฏบัิติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 (ก) คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 

 (ข)  เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในด้านการวิจัย หรืองานสอน หรือ

ปฏบัิติงานรับผิดชอบในเร่ืองที่จะท าการวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีความเหมาะสมในการปฏบัิติการวิจัย 

ขอ้ 13 แนวทางการพจิารณาการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั  ณ ต่างประเทศ 

(1)  ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาถึงความจ าเป็นของหน่วยงานที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญ

ในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแกห่น้าที่ความรับผิดชอบ และแผนงาน หรือโครงการที่จะให้ผู้ไป

ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัยกลับมาปฏบัิติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน  

(2)  หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาถึงอัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏบัิติงานเพียงพอ ไม่เสียงาน

และไม่ขออตัราก าลังเพ่ิม 

(3)  สาขาวิชาและระดับการศึกษา ต้องเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏบัิติและสอดคล้องกับมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งที่สภากาชาดไทยก าหนด และต้องเป็นสาขาและระดับที่ทางสภากาชาดไทยต้องการ ซ่ึงไม่มี

การศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สงูพอ  

(4)  จะต้องไปศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สภากาชาดไทยอนุมัติ 

(5) การลาไปปฏิบัติการวิจัยให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับ

โครงการ/แผนงานที่หน่วยงานด าเนินงาน โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับชัดเจน 

หรือหากเตรียมที่จะด าเนินงานจะต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนที่จะให้ผู้ที่จะลาไปปฏบัิติการวิจัยกลับมา

ด าเนินการวิจัยต่อไป 

ขอ้ 14 ขั้นตอนการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ 

(1)  ผู้ประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ณ ต่างประเทศให้เสนอเร่ืองขออนุญาต

และเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันและให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลต้นสังกัด

พิจารณาเพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

 (ก)  หนังสอืตอบรับจากสถาบันที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย 

 (ข)  หลักสูตร หรือโครงการ และระยะเวลาการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยตามที่

สถาบันนั้น ๆ ก าหนด 

 (ค)  หลักฐานการได้รับทุน หรือรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการ

วิจัยตลอดหลักสตูร 

 (ง)  ผลการตรวจร่างกายโดยผ่านการตรวจรับรองจากแพทย์ของสภากาชาดไทยหรือตามที่

หลักสตูรก าหนด 

 (จ)  ผลการสอบภาษาต่างประเทศในระดับที่หลักสตูรก าหนด 

(2) ให้หน่วยงานต้นสังกดัแจ้งให้ผู้ได้รับอนุมัติไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

ด าเนินการจัดท าสัญญาตามแบบที่สภากาชาดไทยก าหนด ยกเว้น การฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ซ่ึงมี

ระยะเวลาคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 60 วัน และหรือได้รับเงินจากสภากาชาดไทยไม่เกนิ 50,000 บาท 
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ขอ้ 15 การรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ 

ให้รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ดังน้ี 

(1)  การรายงานผลระหว่างการศึกษา และปฏบัิติการวิจัย 

 (ก)  การรายงานผลการศึกษา ให้รายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาทนัท ีตามแบบที่ก  าหนด

ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพ่ือส่งให้ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลรวบรวมและรายงานผลต่อผู้มี

อ านาจอนุญาต 

 (ข)  การรายงานผลการปฏิบัติการวิจัย ให้รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติการวิจัย 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุก 6 เดือน และจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปยัง

ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสดุโครงการปฏบัิติการวิจัย 

หากผู้ลาไปศึกษา หรือปฏบัิติการวิจัยไม่รายงานผลโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจจะ

พิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือปฏบัิติการวิจัยหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามควรแก่กรณีต่อไป 

(2) การรายงานผลภายหลังจากเสรจ็สิ้นจากการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย เมื่อกลับมา

ปฏบัิติงานแล้วต้องรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

ขอ้ 16 การเปลีย่นแปลงระยะเวลา สถานศึกษา หรือแนวการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจัย 

ณ ต่างประเทศ 

การเปล่ียนแปลงระยะเวลา สถานศึกษา หลักสตูรหรือแนวทางการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย

จากที่ได้รับอนุมัติ ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเสนอเหตุผลและความจ าเป็นตลอดจนเอกสารประกอบการพิจารณา

ต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ทั้งน้ี แจ้งส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคลภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่

วันที่ได้รับอนุมัติเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ขอ้ 17 การขยายระยะเวลา การศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ 

(1) การขยายระยะเวลาการศึกษา จากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ โดย

ย่ืนผลการศึกษา และเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบ

ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 

(2)  การขยายระยะเวลาการฝึกอบรม จากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ   

(3)  การขยายระยะเวลาปฏิบัติการวิจัยจากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  

ทั้งน้ี ได้ไม่เกนิ 2 ปี นับแต่วันที่เร่ิมไปปฏบัิติการวิจัย ณ ต่างประเทศ และจะอยู่ศึกษา ฝึกอบรมต่อมิได้ 

ขอ้ 18 การรายงานตวักลบั 

เม่ือครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

หรือเสรจ็จากการศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ต้องรีบเดินทาง

กลับให้ถึงประเทศไทยและรายงานตัวกลับเข้าปฏบัิติงานภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ภายใน 15 วัน  

ขอ้ 19 อตัราค่าใชจ่้ายของผูที้่ไดร้บัทุนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

ใหอ้นุโลมตามอตัราทีท่างราชการก าหนด 
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ส่วนที ่5 

การจดัท าสญัญา 

ขอ้ 20 เจ้าหน้าที่ประจ าหรือลูกจ้างประจ า ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการ

วิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงมีระยะเวลาเกินกว่า 60 วัน  และหรือได้รับเงินจากสภากาชาดไทยเกินกว่า 

50,000 บาท ให้ท าสญัญาตามแบบที่สภากาชาดไทย ก าหนด (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 

ยกเว้นหลักสตูรดังต่อไปนี้ ไม่ต้องท าสญัญา 

(1)  หลักสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

(2)  หลักสตูรนักบริหารระดับสงู ผู้น าที่มีวิสยัทศัน์และคุณธรรม (นบส.) 

(3)  หลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 

(4)  หลักสตูรผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) 

(5)  หลักสตูรการบริหารงานบริการสาธารณสขุและโรงพยาบาล (Mini MBA In Health) 

(6)  หลักสตูรอื่นที่สภากาชาดไทยก าหนด 

ขอ้ 21 ให้หน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการจัดท าสัญญากับเจ้าหน้าที่ประจ าหรือลูกจ้างประจ า 

ให้แล้วเสรจ็ก่อนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายทุน  

ขอ้ 22 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

โดยทุนสภากาชาดไทย ทุนส่วนตัว หรือทุนอื่น ไม่ว่าจะเสรจ็หรือส าเรจ็การศึกษาหรือไม่กต็าม ต้องกลับมา

ปฏบัิติงานเป็นเวลาสองเทา่ของระยะเวลาที่ใช้ไปในการดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

ในกรณีเจ้าหน้าที่ประจ าหรือลูกจ้างประจ า ซ่ึงเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ

ปฏิบัติการวิจัย แต่ยังปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา ต่อมาได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม 

หรือปฏิบัติการวิจัยอีก จะต้องปฏิบัติงานโดยนับระยะเวลาที่ยังขาดอยู่ตามสัญญาเดิมต่อกับระยะเวลา 

ที่ต้องปฏบัิติงานตามสญัญาใหม่น้ีด้วย 

เจ้าหน้าที่ประจ าหรือลูกจ้างประจ า หากไม่กลับมาปฏิบัติงานตามสัญญาต้องชดใช้เงินเดือนหรือ

ค่าจ้าง ทุน และเงินที่ได้รับจากสภากาชาดไทย ตลอดระยะเวลาที่ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัิติการวิจัย  

รวมทั้งต้องใช้เงินอกีจ านวนหน่ึงเท่ากบัจ านวนเงินเดือนหรือค่าจ้าง ทุน และเงินที่ได้รับจากสภากาชาดไทย

ดังกล่าวให้เป็นเบี้ ยปรับแก่ทางสภากาชาดไทย อกีด้วย 

กรณีที่กลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบก าหนดตามระยะเวลาในสัญญา กใ็ห้ลดจ านวนเงินที่จะต้อง

ชดใช้ลงตามส่วน 

ขอ้ 23 การค า้ประกันสัญญาตามข้อ 21 ให้ท าสัญญาค า้ประกันตามแบบที่สภากาชาดไทยก าหนด 

(ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2) โดยมีผู้ค า้ประกนัดังน้ี 

(1)  บิดา มารดา หรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั  หรือ 

(2)  เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป หรือข้าราชการซ่ึงมีสถานะเทยีบเทา่ หรือ 

(3)  พนักงานรัฐวิสาหกจิ ระดับ 6 ขึ้นไป  
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ส่วนที ่6 

วิธีการตรวจสอบค านวณเงินและระยะเวลาชดใชทุ้นตามสญัญา 

ขอ้ 24 การคิดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ทุน และเงินที่ได้รับจากสภากาชาดไทยระหว่างไปศึกษา    

ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย น้ัน ให้รวมเงินทั้งหมดก่อนแล้วค านวณเพ่ิมอีกหน่ึงเท่าของเงินดังกล่าว

ส าหรับเป็นเบี้ ยปรับให้แก่สภากาชาดไทยในกรณีผิดสญัญา 

ขอ้ 25 การคิดระยะเวลาที่ไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏบัิติการวิจัย ให้น าระยะเวลาดังกล่าวน้ันมา

ค านวณเพ่ิมอกีหน่ึงเทา่เพ่ือเป็นระยะเวลาส าหรับปฏบัิติงานชดใช้ทุนตามสญัญา 

ขอ้ 26 ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบค านวณเงินและระยะเวลาชดใช้ทุนตามสญัญา กรณีผิดสัญญาให้

เป็นไปตามที่สภากาชาดไทยก าหนด (ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 

ขอ้ 27 ระยะเวลาที่สามารถนับเป็นเวลาปฏบัิติงานชดใช้ทุน ได้แก่ 

(1)  ระยะเวลาที่ถูกยืมตัวไปปฏบัิติงานในหน่วยงานอื่นของสภากาชาดไทย 

(2)  ระยะเวลาที่ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

(3)  ระยะเวลาลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ซ่ึงได้รับอนุญาต

การลาโดยถูกต้องตามระเบียบการลาของสภากาชาดไทย ทั้งน้ี ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนในระหว่างลาหรือไม่กต็าม 

แต่จะต้องเป็นการลาในระหว่างปฏบัิติงานชดใช้ทุนเทา่นั้น 

ขอ้ 28 ระยะเวลาที่ไม่สามารถนับเป็นเวลาปฏบัิติงานชดใช้ทุนได้ ได้แก่ 

(1)  ระยะเวลาที่ลาติดตามคู่สมรส 

(2)  ระยะเวลาที่ขาดงาน 

(3)  ระยะเวลาที่ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ที่ด าเนินการต่อโดยมีการชดใช้ทุนตาม

สญัญาเดิมก่อนหน้านี้ ยังไม่ครบ 

 

ส่วนที ่7 

ขั้นตอนการเรียกชดใชเ้งิน 

ขอ้ 29 เม่ือตรวจสอบค านวณเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้ว ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งไปยัง 

ผู้ผิดสัญญาและผู้ค า้ประกัน เพ่ือชดใช้เงินตามจ านวนที่ตรวจสอบค านวณได้ และให้ส่งหนังสือทวงถาม    

ดังกล่าวทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ โดยก าหนดระยะเวลาที่ต้องชดใช้เงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้ น 

ในคราวเดียวกนัภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืหรือภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ในสญัญา  

ในกรณีผู้ผิดสัญญาไม่สามารถชดใช้เงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน กอ็าจผ่อนช าระหน้ี

ดังกล่าวได้ แต่ทั้งน้ีผู้ผิดสญัญาต้องท าเป็นค าขอพร้อมกบัช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือเสนอขออนุมัติจาก

สภากาชาดไทย 

เงินที่ยังมิได้ช าระ หรือช าระไม่ครบ หรือกรณีการผ่อนช าระหน้ีจะต้องเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

7.5 ต่อปี 

ในกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความให้รวบรวมหลักฐานและรีบส่งเร่ืองเพ่ือขอความอนุเคราะห์ 

ให้พนักงานอยัการด าเนินคดีทนัท ี
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ขอ้ 30 กรณีที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ตามหนังสือทวงถามให้ช าระหน้ีฉบับแรกแล้ว  

หากผู้ผิดสัญญา และผู้ค า้ประกันไม่ยินยอมชดใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าตกเป็นลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ี 

นับแต่พ้นระยะเวลาที่ก  าหนดในหนังสือทวงถามฉบับแรก และให้ท าหนังสือทวงถามอีกคร้ังโดยไม่ต้อง

ก าหนดระยะเวลาแต่ใช้ข้อความที่ก  าหนดให้ช าระหน้ีโดยเร็ว หากภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่

ได้รับหนังสือทวงถามฉบับที่สองยังไม่ได้รับการชดใช้ ให้รวบรวมหลักฐานและส่งเร่ืองเพ่ือขอความอนุเคราะห์

ให้พนักงานอยัการด าเนินคดีทนัท ี

ขอ้ 31 กรณีผู้ผิดสัญญาโต้แย้งจ านวนเงินที่ตรวจสอบค านวณได้ให้รีบด าเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้อง ในกรณีที่เห็นว่าได้ตรวจสอบตามตัวอย่างวิธีการตรวจสอบค านวณเงินและระยะเวลาชดใช้ทุน 

ตามสญัญา ที่ก  าหนดแล้ว กใ็ห้รีบแจ้งผลการตรวจสอบและยืนยันให้ผู้ผิดสัญญาทราบเพ่ือชดใช้เงินดังกล่าวอีก

คร้ัง 

ขอ้ 32 กรณีที่ผู้ผิดสัญญาชดใช้เงินเกินความรับผิด ให้คืนเฉพาะเงินส่วนที่เกินมาน้ันแก่ผู้ผิดสัญญา 

หรือคืนผู้ค า้ประกนัในกรณีที่ผู้ค า้ประกนัเป็นผู้ช าระเงินดังกล่าว 

ขอ้ 33 กรณีที่ผู้ผิดสัญญาต้องช าระดอกเบ้ีย ให้น าเงินที่ได้รับชดใช้ในแต่ละงวดหักชดใช้ในส่วน

ของดอกเบี้ ยก่อน ส่วนที่เหลือจึงน าไปหักชดใช้เงินต้น 

ขอ้ 34 การค านวณจ านวนทุนทรัพย์หรือค่าเสียหายเพ่ือเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีกรณีผิดสัญญา

เฉพาะการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลเป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหายของเงินสกุล

ต่างประเทศเป็นเงินไทย แต่ให้ระบุในค าขอท้ายฟ้องว่า ขอให้ศาลพิพากษาให้จ าเลยชดใช้เป็นเงินสกุล 

ต่างประเทศ เม่ือศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้เป็นเงินสกุลต่างประเทศจ านวนเท่าใด จึงให้จ าเลยช าระหน้ี

ตามอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงินไทย 

ขอ้ 35 กรณีผู้ผิดสญัญามีสิทธิได้รับบ าเหนจ็บ านาญ และหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากสภากาชาดไทย 

เม่ือได้ตรวจสอบค านวณเงินที่ ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เรียบร้อยแล้วให้รีบด าเนินการเรียกชดใช้จากเงิน

ดังกล่าวโดยเรว็  
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การยกเวน้ความรบัผิดตามสญัญา 

ขอ้ 36 ผู้ผิดสญัญาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดตามสญัญาในกรณีต่อไปนี้  

(1)  ตาย 

(2)  เจบ็ป่วยทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ 

(3)  เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(4)  เหตุอื่นตามที่ระบุไว้ในสญัญา 

ขอ้ 37 กรณีตามข้อ 36 (2) และ (3) ให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัด

สภากาชาดไทย หรือในสังกัดของรัฐ ทั้งน้ี ต้องมีแพทย์ผู้ท าการรักษาอย่างน้อย 3 คน ระบุร่วมกันว่า 

ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ วิกลจริต และจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบดังกล่าวน้ันเป็นเหตุให้ผู้ผิดสัญญา 

ไม่สามารถศึกษา ฝึกอบรม ปฏบัิติการวิจัย หรือปฏบัิติงานต่อไปได้ 

****************************** 


