
 

ตัวอย่าง 
วิธีการตรวจสอบค านวณเงินและระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา 

ตารางแสดงการค านวณจ านวนวันลาศึกษา 
 
 

 1. นางสาว ก. ลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2543 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2545 คิดเป็นเวลา 852 วัน 
ดังนี้ 

 1 มิถุนายน 2543 – 31 พฤษภาคม 2545 (2 ปี x 365) = 730  วัน 

 มิถุนายน 2545  = 30  วัน 

 กรกฎาคม 2545  = 31  วัน 

 สิงหาคม 2545  = 31  วัน 

 กันยายน 2545  = 30  วัน 

 รวม  852  วัน 

รับเงินเดือนตลอดระยะเวลาข้างต้นคิดเป็นจ านวน         245,320  บาท 

 

 2. ระยะเวลาที่ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ไปในการศึกษา 

=  1,704  วัน 

 3. ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 

     คิดเป็นเวลา 792 วัน 

 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546 (1 ปี x 365)  = 365  วัน 

 1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547 (1 ปี x 366)  = 366  วัน 

 ตุลาคม 2547 = 31 วัน 

 พฤศจิกายน 2547 = 30 วัน 

 รวม     792  วัน 

 4. คงเหลือเวลาปฏิบัติงานชดใช้ (1,704 – 792)  = 912  วัน 

 5. คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้ 131,298.03 บาท (245,320 x 912 ÷ 1,704) รวมกับเบี้ยปรับอีก 1 เท่า 

    ตามสัญญารวมเป็นเงินที่ต้องชดใช้ทั้งสิ้น 262,596.06 บาท (131,298.03 x 2) 
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 ตัวอย่าง แบบค านวณเงินฐานผิดสัญญาไปศึกษา/อบรม//ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 หนว่ยงาน.............................................................. ชื่อ นางสาว ก. 

 ไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2545 โดยทุนส่วนตัว และรับเงินเดือนระหว่างลา 

 กลับเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ลาออกจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  

        สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒547 ตามสัญญาเลขที่........................ฉบับลงวันที่........................... 

 

ศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย ปี เดือน วัน เงินเดือน จ านวนเงินที่รับไป 

     1 มิถุนายน 2543 – 30 กันยายน 2543  4  8,410 33,640 

     1 ตุลาคม 2543 – 30 กันยายน 2545  24  8,820 211,680 

      

      

      

      

      

      

      

      

(1) รวมเวลาที่ไปศึกษาและเงินที่รับไป 0 28 0  245,320 

(2) ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้เป็นเวลา 2 เท่า คิดเป็นเงิน  56  หรือเท่ากับ 1,704 วัน 
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ระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ 

ปฏิบัติงานชดใช้ตั้งแต่วันที่ .................. ปี เดือน วัน หมายเหตุ 

1 ตุลาคม 2545 – 30 พฤศจิกายน 2547   792   

      

      

      

      

      

(3) รวมเวลาที่ปฏิบัติงานชดใช้  

(4) น าเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตาม (2)  

มาหักลดหย่อนเวลาที่ปฏิบัติงานชดใช้แล้วตาม (3)  

(5) คงเหลือเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้อีก  

  792  
 
 
 

 

เท่ากับ 912 วัน 
 

  1,704 

  792 

  912 

 
 

  (6) คิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้คืน  =  245,320 x 912 ÷ 1,704  บาท 

 =  131,298.03  บาท 

 (7) เบี้ยปรับ 1 เท่า ตามสัญญา  =  131,298.03 x 2  บาท 

 (8) จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนพร้อมเบี้ยปรับ 

      ตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น  =  262,596.06  บาท 

 (9) สัญญาไม่มีดอกเบี้ย เนื่องจากนางสาว ก. ได้ชดใช้ภายในก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 

 

 หมายเหตุ  จ านวนเงินที่จะต้องชดใช้คืนตาม (6) ได้แก่ 

 จ านวนเงินที่รับไปทั้งหมดตาม (1) x จ านวนวันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตาม (5) 
                   จ านวนวันที่ตอ้งปฏิบัติงานชดใช้ทั้งหมดตาม (2) 


