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การจายเงินเดือน และการเรียกคืนเงินเดือนหรือการหักกลบลบหนี้
กับเงินเดือนของขาราชการ กรณีขาราชการละทิ้งหนาที่ราชการ

บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรื่องเสร็จที่ ๒/๒๕๕๑

เรือ่ง การจายเงนิเดอืน และการเรยีกคนืเงนิเดอืนหรอืการหกักลบลบหนี้
กบัเงนิเดอืนของขาราชการ กรณขีาราชการละทิง้หนาทีร่าชการ

๑. ขอเทจ็จรงิโดยสรปุ
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สรุปคำพิพากษาของศาล
และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
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๒. ประเดน็พจิารณาวนิจิฉยั
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การจายเงินเดือน และการเรียกคืนเงินเดือนหรือการหักกลบลบหนี้
กับเงินเดือนของขาราชการ กรณีขาราชการละทิ้งหนาที่ราชการ
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