
 
 

การรับบ าเหน็จบ านาญส าหรับข้าราชการที่ถูกด าเนินการทางวนัิย 

  บ ำเหน็จ1  หรือบ ำนำญ2  ไดย้ินค ำน้ีเม่ือไหร่ก็ดูเหมือนจะเป็นน ้ ำทิพยช์โลมใจส ำหรับ
ขำ้รำชกำรทุกผูทุ้กนำมเสียจริง  และก็เพรำะบ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญ  น่ีแหละท่ีท ำให้ใครหลำย ๆ คน
ตดัสินใจกำ้วเขำ้สู่เส้นทำงขำ้รำชกำร  แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรท่ีขำ้รำชกำรผูใ้ดจะไดรั้บบ ำเหน็จ  หรือ
บ ำนำญ  ก็มีเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์  ดงันั้น  จึงมิใช่ว่ำขำ้รำชกำรทุกคนจะมีสิทธิไดรั้บบ ำเหน็จ  หรือ
บ ำนำญเสมอไป  ในฉบบัน้ีผูเ้ขียนจึงขอน ำเร่ืองรำวท่ีน่ำสนใจส ำหรับขำ้รำชกำรท่ีถูกด ำเนินกำรทำงวินยั
และกำรด ำเนินกำรทำงวินยัยงัไม่แลว้เสร็จ3  แต่มีเหตุใหส้ิ้นสภำพขำ้รำชกำรไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม  เช่น  
เกษียณอำยุรำชกำร  ลำออก  ถูกให้ออก  ถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร  ซ่ึงขำ้รำชกำร
เหล่ำน้ียงัไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ  หรือไม่  อย่ำงไร  มำน ำเสนอ          
เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ขำ้รำชกำรกลุ่มน้ี  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

  เบ้ืองตน้ขอสำธยำยถึงควำมเป็นมำโดยสังเขปเสียก่อนว่ำ  บ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญส ำหรับ
ขำ้รำชกำร  นั้น  เร่ิมมีข้ึนตั้งแต่ในรัชกำลของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั  (รัชกำลท่ี  5)  
โดยไดต้รำข้ึนเป็นพระรำชบญัญติัเบ้ียบ ำนำญ  ร.ศ. 120  ซ่ึงต่อมำไดมี้กำรเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง
ระบบกำรรับรำชกำร  จึงมีกำรตรำพระรำชบญัญติับ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  พ.ศ. 2494  และท่ีสุดได้
มีกำรปรับปรุงเป็นพระรำชบญัญติักองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  พ.ศ. 2539  โดยไดใ้ชต่้อเน่ืองมำ
จนถึงปัจจุบนั  แต่อย่ำงไรก็ตำมเงินบ ำเหน็จ  บ ำนำญ  หรือบ ำเหน็จตกทอด4  กย็งัคงอยูห่ลกักำรเดิม  
คือ  ใหเ้บิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณของแผน่ดิน   
                                                           
1

 บ ำเหน็จ  หมำยควำมวำ่  เงินตอบแทนควำมชอบท่ีได้รับรำชกำรมำ  ซึง่รัฐจ่ำยให้ครัง้เดียวเมื่อสมำชิกภำพสิน้สดุลง  โดยมีสตูรกำรค ำนวณ  คือ 

                    บ ำเหน็จ  =  เงินเดือนเดือนสดุท้ำย  X เวลำรำชกำร 
2

 บ ำนำญ  หมำยควำมวำ่  เงินตอบแทนควำมชอบท่ีได้รับรำชกำรมำ  ซึง่รัฐจ่ำยให้เป็นรำยเดือนเมื่อสมำชิกภำพสิน้สดุลง  โดยมีสตูรกำรค ำนวณ  คือ 

                    บ ำนำญ  =  เงินเดือนเฉลี่ย  60  เดือนสดุท้ำย X เวลำรำชกำร  
            50  
 * แตท่ัง้นี ้ บ ำนำญ  ต้องไมเ่กิน   ร้อยละ 70  X  เงินเดือนเฉลี่ย  60  เดือนสดุท้ำย 
3

 กำรด ำเนินกำรทำงวินยัแล้วเสร็จ  หมำยควำมวำ่  อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ. แล้วแตก่รณี  ได้มีมติรับทรำบกำรด ำเนินกำรทำงวินยั  แตห่ำกมี
กำรอทุธรณ์หรือร้องทกุข์  กำรด ำเนินกำรทำงวินยัจะแล้วเสร็จก็ตอ่เมื่อกำรพิจำรณำอทุธรณ์หรือร้องทกุข์เสร็จสิน้ (เฉพำะในฝ่ำยบริหำร  ไม่รวมถึง
กำรฟ้องคดีตอ่ศำลปกครอง) 
4

 บ ำเหน็จตกทอด  หมำยถึง  เงินท่ีรัฐจ่ำยเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ทำยำทของข้ำรำชกำรหรือข้ำรำชกำรบ ำนำญท่ีถึงแก่ควำมตำย  ซึง่
จ่ำยเป็นเงินก้อนครัง้เดียว  แตห่ำกไมม่ีทำยำทเงินนีก้็จะจ่ำยให้แก่บคุคลซึ่งผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้ตอ่สว่นรำชกำรเจ้ำสงักดั  แตห่ำกไมม่ีทัง้
ทำยำทและบคุคลซึง่ผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้  สิทธิในบ ำเหน็จตกทอดจะเป็นอนัยติุลง  โดยบ ำเหน็จตกทอดมีสตูรกำรค ำนวณ  คือ 

                 บ ำเหน็จตกทอด (เสียชีวติระหวำ่งรับรำชกำร)  =  เงินเดือนเดือนสดุท้ำย  X เวลำรำชกำร 
  บ ำเหน็จตกทอด (เสียชีวิตระหวำ่งรับบ ำนำญ)  =  30  เท่ำของเงินบ ำนำญรำยเดือน 
 



 
 

บ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญ  นั้น  เป็นกำรเก้ือกลูอยำ่งหน่ึงท่ีทำงรำชกำรตอบแทนควำมชอบ
ใหแ้ก่ขำ้รำชกำรท่ีไดป้ฏิบติังำนรับรำชกำรดว้ยดีมำตลอดเวลำรำชกำร5  อนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ
จนกระทัง่ออกจำกรำชกำร  หรือเจ็บป่วยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถรับรำชกำรได้  หรือตอ้งออกจำก
รำชกำรดว้ยเหตุทดแทน  โดยท่ีไม่มีควำมผิดและมิไดส้มคัรใจท่ีจะออกจำกรำชกำร  และเม่ือถึงแก่
ควำมตำยกย็งัไดรั้บประโยชนเ์ป็นบ ำเหน็จตกทอดใหแ้ก่ทำยำทผูมี้สิทธิตำมกฎหมำยต่อไป 

ขำ้รำชกำรท่ีมีสิทธิไดรั้บบ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญปกติ  จะตอ้งมีคุณสมบติัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  
ดงัน้ี  เหตุทดแทนเพรำะทำงรำชกำรยบุหรือเลิกต ำแหน่ง  เหตุทุพพลภำพซ่ึงแพทยรั์บรองว่ำไม่สำมำรถ
ปฏิบติัรำชกำรต่อไปได ้ เหตุสูงอำย ุ(อำยตุวั  60  ปีบริบูรณ์  หรืออำยตุวั  50  ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและประสงค์
จะลำออกจำกรำชกำร)  เหตุรับรำชกำรมำนำน (เวลำรำชกำรครบ  25 ปีข้ึนไปและประสงคจ์ะลำออกจำก
รำชกำร)  ขำ้รำชกำรท่ีถูกปลดออกจำกรำชกำร  และขำ้รำชกำรท่ีมีเวลำรำชกำรตั้งแต่  10  ปีข้ึนไป 
ท่ีประสงคจ์ะลำออกจำกรำชกำร (กรณีน้ีมีสิทธิเฉพำะกำรไดรั้บบ ำเหน็จเท่ำนั้น)  ดงันั้น  ขำ้รำชกำรท่ีมีเหตุ
ให้ส้ินสภำพขำ้รำชกำรไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม  เช่น  เกษียณอำยรุำชกำร  ลำออก  ถูกให้ออก  ถูกลงโทษ
ไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร  แต่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยยงัไม่แลว้เสร็จ  หรือขำ้รำชกำรท่ีถูกฟ้อง
คดีอำญำหรือตอ้งหำวำ่กระท ำควำมผดิอำญำ  โดยกรณีหรือคดีอำญำยงัไม่ถึงท่ีสุด  หรือขำ้รำชกำรท่ีถูก
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ช้ีมูลว่ำมีควำมผิด  แต่กำรด ำเนินกำรตำมกำรช้ีมูลยงัไม่แลว้เสร็จ  จึงยงัไม่มี
ควำมชัดเจนว่ำจะมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ  หรือไม่  ซ่ึงในกรณีของข้ำรำชกำรกลุ่มน้ี  
กระทรวงกำรคลงัไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ  เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของขำ้รำชกำรกลุ่มน้ี          
ท่ีอำจมีสิทธิไดรั้บบ ำเหน็จบ ำนำญเม่ือกำรด ำเนินกำรทำงวินยั  หรือคดีอำญำส้ินสุดลง  จึงไดก้  ำหนด         
วิธีปฏิบติัในกำรขอรับบ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญ  ล่วงหน้ำ  เพื่อให้มีเงินส ำหรับใช้จ่ำยในระหว่ำงท่ี              
กำรด ำเนินกำรทำงวินยัยงัไม่แลว้เสร็จ  โดยใหท้ ำประกนักำรขอรับบ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญ  ดว้ยบุคคล
หรือทรัพยสิ์นไวก้บัส่วนรำชกำรเจำ้สังกดั6  ซ่ึงสรุปได ้ ดงัน้ี 

ประเภทของข้าราชการที่ต้องท าประกนัในการขอรับบ าเหน็จ  หรือบ านาญ  ด้วยบุคคล
หรือทรัพย์สิน  แบ่งได ้ 6  ประเภท 

                                                           
5

 เวลำรำชกำร  หมำยควำมวำ่  เวลำตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมรับรำชกำรจนถึงวนัสดุท้ำยท่ีได้รับเงินเดือนตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีบญัญติัไว้ในพระรำชบญัญติั
กองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร  พ.ศ. 2539  และให้หมำยควำมรวมถึงกำรนบัเวลำรำชกำรเป็นทวีคณูตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร   
6

 หนงัสือกระทรวงกำรคลงั  ดว่นท่ีสดุ  ท่ี  กค  0406.5/ว 122  ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2552  เร่ือง  วิธีปฏิบติัในกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญของ
ข้ำรำชกำรหรือลกูจ้ำงประจ ำซึง่มีกรณีหรือต้องหำวำ่กระท ำผิดวินยัอย่ำงร้ำยแรง  หรือมีกรณีถกูฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำวำ่กระท ำควำมผิดอำญำ  
โดยกรณีหรือคดีอำญำยงัไมถ่ึงท่ีสดุ 



 
 

- ขำ้รำชกำรท่ีเกษียณอำยุรำชกำร  หรือได้รับอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำร  ก่อน         
กำรสอบสวนทำงวนิยัเสร็จส้ิน  หรือกำรพิจำรณำลงโทษเสร็จส้ิน 

- ขำ้รำชกำรท่ีถูกสั่งใหอ้อก  หรือปลดออก  หรือไล่ออกจำกรำชกำร  ซ่ึงมิไดอุ้ทธรณ์
หรือร้องทุกข์  แต่ อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ. แลว้แต่กรณี  ยงัไม่ตอบรับทรำบกำร
รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิยั 

- ขำ้รำชกำรท่ีถูกสั่งให้ออก  หรือปลดออก  หรือไล่ออกจำกรำชกำร  ซ่ึงไดอุ้ทธรณ์
หรือร้องทุกข ์ แต่กำรพิจำรณำอุทธรณ์หรือร้องทุกขย์งัไม่เสร็จส้ิน 

- ขำ้รำชกำรท่ีเกษียณอำยุรำชกำร  หรือไดรั้บอนุญำตใหล้ำออกจำกรำชกำร  หรือถูกสั่ง
ใหอ้อก  หรือปลดออก  หรือไล่ออกจำกรำชกำร  ซ่ึงผูน้ั้นไดถู้กฟ้องคดีอำญำหรือ
ตอ้งหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ  อนัมิใช่ควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทท่ีไม่
เก่ียวกบัรำชกำรหรือควำมผดิลหุโทษ  โดยกรณีหรือคดีอำญำยงัไม่ถึงท่ีสุด 

- ขำ้รำชกำรท่ีเกษียณอำยุรำชกำร  หรือไดรั้บอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำร  หรือถูก
สั่งใหอ้อก  หรือปลดออก  หรือไล่ออกจำกรำชกำร  ก่อนท่ีส่วนรำชกำรตน้สังกดัจะ
ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ไดช้ี้มูลว่ำขำ้รำชกำรผูน้ั้นมีควำมผิดทำง
วนิยั 

- ขำ้รำชกำรท่ีอำจถูกด ำเนินกำรทำงวนิยัไดต้ำมกฎหมำยเฉพำะอ่ืนใด  และไดอ้อกจำก
รำชกำรโดยกรณียงัไม่ส้ินสุด  เวน้แต่กฎหมำยนั้นมิไดบ้ญัญติัใหส้ำมำรถด ำเนินกำร
ทำงวนิยัแก่ขำ้รำชกำรผูน้ั้นต่อไปได ้ ภำยหลงัจำกท่ีผูน้ั้นออกจำกรำชกำรไปแลว้ 

ประเภทของการประกนั 

1. กำรประกนัดว้ยบุคคล  จะตอ้งท ำสัญญำค ้ ำประกนัภำยในวงเงินบ ำเหน็จปกติท่ี
ขำ้รำชกำรผูน้ั้นจะไดรั้บ  แต่ถำ้เป็นกรณีบ ำนำญใหท้ ำสัญญำค ้ำประกนัภำยในวงเงินบ ำนำญท่ีขำ้รำชกำร
ผูน้ั้นจะไดรั้บภำยในระยะเวลำ  3  ปี 

 1.1 บุคคลธรรมดำ  ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำนิติกรรมไดต้ำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

  (1)  ประกอบอำชีพเป็นขำ้รำชกำร  พนกังำน  ลูกจำ้งประจ ำ  ผูรั้บเบ้ียหวดั
บ ำนำญ  เจำ้หนำ้ท่ีหรือบุคลำกรท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนของหน่วยงำนในภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจ  หรือกิจกำร



 
 

อ่ืนของรัฐ  จ  ำนวนไม่เกิน  2  คน  หำกมีจ ำนวน  1  คน  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนหรือค่ำจำ้งประจ ำไม่ต ่ำกว่ำ
อตัรำเงินเดือนของขำ้รำชกำรผูข้อรับบ ำเหน็จบ ำนำญ  แต่หำกมีจ ำนวน  2  คน  ตอ้งไดรั้บเงินเดือน
หรือค่ำจำ้งประจ ำรวมกนัไม่ต ่ำกวำ่อตัรำเงินเดือนของขำ้รำชกำรผูข้อรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

  (2) ประกอบอำชีพอ่ืน  จ  ำนวนไม่เกิน  2  คน  หำกมีจ ำนวน  1  คน  ตอ้ง
ไดรั้บเงินเดือนหรือค่ำจำ้งประจ ำไม่ต ่ำกว่ำอตัรำเงินเดือนของขำ้รำชกำรผูข้อรับบ ำเหน็จบ ำนำญ  แต่
หำกมีจ ำนวน  2  คน  ต้องได้รับเงินเดือนหรือค่ำจำ้งประจ ำรวมกนัไม่ต ่ำกว่ำอตัรำเงินเดือนของ
ขำ้รำชกำรผูข้อรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

 1.2 นิติบุคคล  ตอ้งเป็นนิติบุคคลซ่ึงตรำสำรจดัตั้งหรือขอ้บงัคบัของนิติบุคคล
นั้นก ำหนดให้สำมำรถค ้ ำประกนักำรช ำระหน้ีได้  เช่น  ธนำคำร  บริษทัจ ำกดั  บริษทัเงินทุน  บริษทั
หลกัทรัพย ์ เป็นตน้ 

2. กำรประกนัดว้ยทรัพยสิ์น  จะตอ้งท ำสัญญำค ้ ำประกนัไม่ต ่ำกว่ำวงเงินบ ำเหน็จ
ปกติท่ีขำ้รำชกำรผูข้อรับบ ำเหน็จจะไดรั้บ  แต่ถำ้เป็นกรณีบ ำนำญให้ท ำสัญญำค ้ำประกนัไม่ต ่ำกว่ำวงเงิน
บ ำนำญท่ีขำ้รำชกำรผูข้อรับบ ำนำญจะไดรั้บภำยในระยะเวลำ  3  ปี 

 2.1 อสังหำริมทรัพย ์ ใหค้  ำนวณตำมรำคำประเมินกำรเสียภำษีของทำงรำชกำร 

 2.2 สังหำริมทรัพย ์ซ่ึงกฎหมำยบญัญติัไวใ้ห้จดทะเบียนเฉพำะกำรและมีรำคำ
ประเมินตำมท่ีซ้ือขำยกนัตำมปกติในทอ้งตลำดในวนัท่ีจดทะเบียน 

 2.3 หลกัทรัพยอ่ื์น  เช่น  ตัว๋เงินคลงั  พนัธบตัร  ตัว๋เงิน  หุน้  หรือหุน้กู ้ โดยให้
ด ำเนินกำรตำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยในเร่ืองนั้น ๆ ก ำหนดไว ้

3. เม่ือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  หรือคดีอำญำถึงท่ีสุดด้วยประกำรใดแล้ว  ให้ส่วน
รำชกำรเจำ้สังกัดแจง้ให้กระทรวงกำรคลงัทรำบโดยด่วน  พร้อมแนบหลกัฐำน  ซ่ึงถำ้ปรำกฏว่ำ
ขำ้รำชกำรผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บบ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญ  (ไม่มีควำมผิด  หรือมีควำมผิดวินยัอยำ่งไม่ร้ำยแรง  
หรือมีควำมผิดวินยัอย่ำงร้ำยแรงแต่ไดรั้บโทษเพียงปลดออกจำกรำชกำร  หรือให้ออกจำกรำชกำรดว้ย
เหตุอ่ืน)  กใ็หก้ำรประกนัท่ีไดท้  ำไวร้ะงบัไปตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ แต่
ถำ้ปรำกฏว่ำขำ้รำชกำรผูน้ั้นไม่มีสิทธิไดรั้บบ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญ (มีควำมผิดวินยัอย่ำงร้ำยแรงโดย
ไดรั้บโทษไล่ออกจำกรำชกำร)  ใหส่้วนรำชกำรเจำ้สังกดัเรียกบ ำเหน็จ  หรือบ ำนำญท่ีไดรั้บล่วงหนำ้
ไปแลว้คืน  และน ำเงินส่งคลงัตำมระเบียบของทำงรำชกำร  แต่หำกไม่สำมำรถเรียกคืนไดก้ใ็หบ้งัคบั
ช ำระหน้ีตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยต่์อไป   



 
 

หำกกำรด ำเนินกำรทำงวินยั  หรือคดีอำญำ  ยงัไม่แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำ  3  ปี  นบั
แต่วนัท ำสัญญำ  เฉพำะในกรณีขอรับบ ำนำญ  ส่วนรำชกำรเจำ้สังกดัตอ้งแจง้ให้ผูข้อรับบ ำนำญมำ
ด ำเนินกำรท ำประกนัดว้ยบุคคลหรือทรัพยสิ์นต่อไป  โดยใหแ้จง้ล่วงหนำ้ภำยใน  3  เดือน  ก่อนครบ
ก ำหนดดงักล่ำว  เพื่อใหผู้น้ั้นไดรั้บบ ำนำญต่อเน่ืองต่อไปได ้ และใหส่้วนรำชกำรเจำ้สังกดัเร่งด ำเนินกำร
ทำงวนิยัใหเ้สร็จโดยเร็ว   

ส ำหรับแบบฟอร์มหนงัสือสัญญำกำรใชเ้งินคืน (แบบ ชงค.)  และแบบฟอร์มหนงัสือสัญญำ
ค ้ำประกนั (แบบ คปก.)  สำมำรถศึกษำไดจ้ำกหนงัสือกระทรวงกำรคลงั  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  กค  0406.5/ว 122   
ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2552  เร่ือง  วิธีปฏิบติัในกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญของขำ้รำชกำรหรือ
ลูกจำ้งประจ ำซ่ึงมีกรณีหรือตอ้งหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือ 
ตอ้งหำวำ่กระท ำควำมผดิอำญำ  โดยกรณีหรือคดีอำญำยงัไม่ถึงท่ีสุด 

จำกวิธีปฏิบัติข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำทำงรำชกำรยังมีควำมเป็นห่วง  และกังวลใน              
ควำมเดือดร้อนของเพื่อนขำ้รำชกำรท่ีถูกด ำเนินกำรทำงวินยั  จึงก ำหนดวิธีปฏิบติัเพื่อเยียวยำไม่ให้
เพื่อนขำ้รำชกำรท่ีถูกด ำเนินกำรทำงวินยัตอ้งไดรั้บทุกขม์ำกไปกว่ำเดิม  ซ่ึงผูเ้ขียนหวงัเป็นอยำ่งยิง่ว่ำ  
บทควำมน้ีคงจะประโยชน์ไดบ้ำ้ง  แต่ไม่ประสงคใ์หเ้พื่อนขำ้รำชกำรตอ้งอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้มี
ควำมจ ำเป็นตอ้งใช้แบบฟอร์มหนงัสือสัญญำกำรใชเ้งินคืน (แบบ ชงค.)  และแบบฟอร์มหนงัสือสัญญำ          
ค  ้ำประกนั (แบบ คปก.) นะคะ 
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