(สำเนา)
(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) สำหรับผู้มีสถานศึกษาตอบรับ
---------------------------------ด้ วย สำนั กงาน ก.พ. จะดำเนิ นการคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อรั บทุ นรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) สำหรับผู้มีสถานศึกษาตอบรับ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่ งพระราชบั ญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ.
ว่าด้วยทุ น ของรัฐ บาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรั บสมั ครคั ดเลื อก พร้อมทั้ งกำหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
คัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก จำนวน ๑๐ ทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาตามที่ ก ำหนดจะต้ อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการ
หรือปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้
กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้ เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวน
เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)
๓.๒ เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร
๓.๓ เป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

๒
๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
๓.๔.๑ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข
ในระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบ ๑ และประเทศ ตามที่
ก.พ. กำหนดไว้ ตามเอกสารแนบ ๓ รวมทั้งหลักสู ตรที่เป็นความร่วมมือระหว่า งสถาบันการศึกษาของไทย
กับต่างประเทศ ในลักษณะหลักสูตรควบ ๒ ปริญญา โดยเป็นหลักสูตรที่ มีคุณภาพ และต้องเริ่มศึกษาภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หรือ
๓.๔.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา
โดยไม่มีเงื่อนไขในระดับ ปริญ ญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบ ๑
และประเทศ ตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ ตามเอกสารแนบ ๓ รวมทั้ ง หลั ก สู ต รที่ เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบั นการศึ กษาของไทยกั บต่างประเทศ ในลั กษณะหลั กสู ตรควบ ๒ ปริญญา โดยเป็ นหลั กสู ตรที่ มี คุ ณภาพ
และต้องเริ่มศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีสิทธิสมัครทุนได้คนละ ๑ หน่วยทุน
๔.๒ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกสามารถ download ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์ม ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนอื่น ๆ”
และเลือก ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา สำหรับ
ผู้มีสถานศึกษาตอบรับ)
๔.๓ การยื่นใบสมัครคัดเลือก
ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/user ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถ download ขั้นตอนการสมัคร
ตัว อย่า งการสมัค ร และแบบฟอร์ม ต่า ง ๆ ที่ใ ช้ใ นการสมัค รคัด เลือ ก ในเว็บ ไซต์ ข องสำนัก งาน ก.พ.
ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หั วข้อ “ทุน สำหรับ บุคคลทั่ว ไป” หั วข้ อย่อย “ทุ นอื่น ๆ” และเลื อก
ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา สำหรับผู้มีสถานศึกษา
ตอบรับ) และพิมพ์ใบสมัครจากระบบเพื่อนำไปยื่นต่อสำนักงาน ก.พ. โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
ไปที่ กลุ่ มงานบริ หารการสอบทุน ศู นย์ สรรหาและเลื อกสรร สำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ วงเล็บมุมซองว่า “ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
สำหรับผู้มีสถานศึกษาตอบรับ” ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์ลงทะเบี ยนด่วนพิเศษ (EMS)
โดยสำนั กงาน ก.พ . จะถื อวั น ที่ ที่ ทำการไปรษณี ย์ ต้ นทางประทั บตรารั บ เอกสารเป็ นสำคั ญ
ทั้งนี้ เอกสาร หลักฐาน ที่ส่งหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จะไม่ได้รับการพิจารณา

๓
๔.๔ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) ใบสมั ค รพร้ อ มติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาดำ
ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป
๒) หนั งสื อ ตอบรั บ ให้ เข้ า ศึ กษาโดยไม่ มี เงื่อ นไขตามที่ ก ำหนดไว้ ในแต่ ล ะ
หน่วยทุน โดยต้องระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา พร้อมทั้งวันเปิดภาคการศึกษา
๓) สำเนาผลการสอบภาษาอั ง กฤษ TOEFL หรื อ IELTS ที่ ใ ช้ ในการสมั ค ร
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือภาษาอืน่ (ถ้ามี)
๔) สำเนาผลการสอบ GRE หรือ GMAT (ถ้ามี)
๕) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้เคยสอน จำนวน ๒ ท่าน
รวม ๒ ฉบับ (ตามแบบฟอร์ม OCSC ๑)
๖) เอกสารผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี)
๗) เรียงความในหัวข้อ “ความตั้งใจหรือเหตุผลในการศึกษาต่อต่างประเทศ”
(Personal Statement) เป็ น ภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ ๕๐๐ คำ (ใช้กระดาษ A๔ แบบอักษร Times
New Roman ขนาด ๑๒ ระยะห่างระหว่างบรรทัด Double space) และต้องลงนามด้วยลายมือ รับรองว่า
เป็นผู้จัดทำเรียงความดังกล่าวด้วยตนเอง
๘) เรี ย งความในหั ว ข้ อ “การนำความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาใช้ ป ระโยชน์
ในราชการ” เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนประมาณ ๕๐๐ คำ (ใช้กระดาษ A๔ แบบอักษร Times New Roman
ขนาด ๑๒ ระยะห่างระหว่างบรรทัด Double space) และจะต้องลงนามด้วยลายมือ รับรองว่าเป็นผู้จัดทำ
เรียงความดังกล่าวด้วยตนเอง
๙) หลักฐานการศึกษา
(๑) การสมัครรับทุนระดับปริญญาโท
กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• สำเนาระเบีย นแสดงผลการเรีย น (Transcript of Records)
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด
• สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน ๑ ฉบับ
• สำเนาหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้ เข้าศึกษาหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิ ช าและประเทศตามที่ ก ำหนด โดยไม่ มี เ งื่ อ นไข และเริ่ ม ศึ ก ษาภายในวั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
กรณีเป็นผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
• สำเนาระเบี ยนแสดงผลการเรี ย น (Transcript of Records)
ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด
• สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพความเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๑ ฉบับ

๔
• สำเนาหนั งสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้ เข้าศึกษาหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิ ช าและประเทศตามที่ ก ำหนด โดยไม่ มี เงื่ อ นไข และเริ่ ม ศึ ก ษาภายในวั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
(๒) การสมัครรับทุนระดับปริญญาเอก
• สำเนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (Transcript of Records)
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
• สำเนาปริ ญญาบัตรระดับ ปริญญาตรี และปริญ ญาโท จำนวน
อย่างละ ๑ ฉบับ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาโท (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน ๑ ฉบับ
• สำเนาหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้เข้าศึกษาหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขาวิ ช าและประเทศตามที่ ก ำหนด โดยไม่ มี เงื่ อ นไข และเริ่ ม ศึ ก ษาภายในวั น ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๑๐) ประวัติส่วนตัว (Resume) ของผู้สมัคร เขียนเป็นภาษาไทย
๑๑) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒) หนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ส มั ค รคั ด เลื อ กและยิ น ยอมให้ โอนไปปฏิ บั ติ ราชการ
ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน จากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ หรือผู้สมัครสอบที่มี
ข้อผูกพันกับส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร
สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย
๔.๕ ผู้ ส มั ครเข้ารับการคัด เลื อกจะต้ องตรวจสอบและรับ รองตนเองว่ ามี คุณ สมบั ติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณ สมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น
๔.๖ สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกแล้ว จะขอถอน หรือขอเปลี่ยนหน่วยทุนที่สมัครไว้
ไม่ได้
๔.๗ สำหรับผู้พิ การทางการมองเห็ น ทางการได้ยินหรือการสื่ อความหมาย ทางกาย
หรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้ในวันสัมภาษณ์ตามทีแ่ จ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ
๕. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๕.1 ก.พ. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คล
เพื่ อ รั บ ทุ น เล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
๕.2 คณะกรรมการดำเนิน การสอบแข่ง ขัน และคัด เลือ กฯ จะแต่ง ตั ้ง กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ (กลั่นกรองเอกสารการสมัคร) และกรรมการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนฯ (สัมภาษณ์)

๕
๕.3 คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ กฯ จะกำหนดวั น เวลา
สถานที่คัดเลือก กำหนดระเบียบและวิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบและปัญหาอื่น ๆ
ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
๕.4 คณะกรรมการดำเนิ นการสอบแข่ งขั นและคั ดเลื อกฯ จะประกาศรายชื่ อผู้ สมั คร
เข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
๖. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ดังนี้
๖.๑ การกลั ่น กรองเอกสารการสมัค ร คณะกรรมการประเมิน ความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุน ฯ (กลั่นกรองเอกสารการสมัคร) จะพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสาร
ประกอบการสมัคร ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร สถานภาพการศึกษาในปัจจุบัน หนังสือ
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษา หรืออาจารย์ ผู้ เคยสอน และผลงานอื่น ๆ (ถ้ามี ) ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ หรือ
กิจกรรมทางการศึกษาซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เรียงความ ในหัวข้อที่
แสดงความตั้งใจหรือเหตุผลในการศึกษาต่อต่างประเทศและเรียงความในหั วข้อเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาใช้ประโยชน์ในราชการ
๖.๒ การสั มภาษณ์ คณะกรรมการประเมิน ความเหมาะสมของบุค คลเพื่อ รับ ทุน ฯ
(สัมภาษณ์) จะสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่สมัคร ความตั้งใจจริงและทัศนคติในการรับทุนเพื่อกลับมารับราชการ ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ประเมิ นความเหมาะสมของบุ คคลเพื่อรับทุน ฯ (กลั่ นกรองเอกสารการสมัคร) และต้องเข้ารับการสั มภาษณ์
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ กำหนด ดังมีรายละเอียดกำหนดการ
ดำเนินการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบ ๔
๖.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ คือ ผู้ที่ได้คะแนนการกลั่นกรองเอกสารการสมัครสูงสุด
ลงมาตามลำดับจำนวนไม่เกิน ๕ เท่าของจำนวนทุน
๖.๔ ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยมีคะแนน
สูงสุดเรียงลงมาตามลำดับเท่าจำนวนทุน และจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น
๖.๕ กรณี ทุ น หน่ ว ยใดไม่ มี ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก หรื อ ไม่ มี ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ทุ น
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากทุนหน่วยอื่นเป็นผู้มี
สิทธิได้รับทุนแทน
๖.๖ ถ้าผู้ มีสิ ทธิได้รับ ทุ น สละสิ ทธิ ก ารรับ ทุ น ไม่ ส ามารถรายงานตัว ในระยะเวลาที่
กำหนด ถู ก เพิ ก ถอนการให้ ทุ น หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะรั บ ทุ น คณะกรรมการดำเนิ น การสอบแข่ ง ขั น
และคั ด เลื อ กฯ จะพิ จ ารณาให้ ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนเป็ น ลำดั บ ถั ด ไปของหน่ ว ยทุ น นั้ น เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิได้ รั บ ทุ น แทน
ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
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๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางอินเทอร์ เน็ตในเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (บุคคลทั่วไป)”
๘. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ส ำนั กงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุ ขภาพและอนามั ยของคณะกรรมการ
แพทย์ของ ก.พ. ถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด
๙. การทำสัญญา
ผู้มีสิทธิได้รับ ทุน ต้องทำสัญ ญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จะทำ
สัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษา
ต่อต่างประเทศได้
๑๐. เงื่อนไขการรับทุน
๑๐.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหนังสือยืนยันการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษา
โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และวันเปิดภาคการศึกษาให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่งก่อนการทำสัญญาการรับทุน
๑๐.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่เป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐจะต้องส่งหลักฐาน
การได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
๑๐.๓ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา และประเทศ
ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
๑๐.๔ ผู้ได้รับ ทุน จะขอย้ ายสถานศึ กษาในระหว่างการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากสำนักงาน ก.พ. และให้ย้ายได้เฉพาะสถานศึกษาที่ ก.พ. กำหนดเท่านั้น
๑๑. การรับเงินทุน
แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑๑.๑ กรณี ที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นผู้ได้รับการตอบรับตามที่ ก.พ. กำหนด จะได้รับทุน
แบบเต็มจำนวน ตามกรอบระยะเวลาที่ทุนกำหนด
๑๑.๒ กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนเป็นผู้ได้รับการตอบรับตามที่ ก.พ. กำหนด และเป็นการ
ตอบรับโดยได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่นที่ไม่มีข้อผู้พันการชดใช้ทุนและเงื่อนไขที่จะกระทบต่อการปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนตามสัญญารับทุน ก.พ. จะได้รับทุนเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น
๑๒. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผไู้ ด้รับทุนหากเข้ากรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
๑๒.๑ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
๑๒.๒ ไม่ มี ห นั ง สื อ ยื น ยั น การตอบรั บ ให้ เข้ า ศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษาโดยไม่ มี เงื่ อ นไข
ตามทีร่ ะบุในข้อ ๑๐.๑
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๑๒.๓ ไม่ มี ห นั ง สื อ อนุ ญ าตให้ ส มั ค รคั ด เลื อ กและยิ น ยอมให้ โ อนไปปฏิ บั ติ ร าชการ
ในส่ วนราชการที่ ได้รั บ การจั ดสรรทุ น จากหั วหน้ าส่ วนราชการ/หน่ วยงานของรัฐต้ นสั งกั ด กรณี ผู้ ส มั ครเป็ น
ข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐ หรือมีข้อผูกพันกับส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔.๔ ๑๒) และไม่ส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัด ตามข้อ ๑๐.๒
๑๒.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๑๒.๕ เป็นผู้มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน
๑๒.๖ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงานก.พ.
กำหนด
๑๒.๗ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาต่ อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา
และประเทศ ตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
๑๒.๘ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)
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