




 
 

หลักเกณฑ์ และวิธีดําเนินการคัดเลือกบคุลากรภาครัฐ 
เพื่อรบัทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  

(ส่งพร้อมหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖) 

………………………………………………… 
 

   เมื่อสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งการจัดสรรทุนรัฐบาลแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑.  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกคณะหนึ่ง 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และกรรมการต้องแต่งต้ังจากข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร หรืออํานวยการ หรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไปของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้ผู้ทํา
หน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นเลขานุการ  

๒. ให้คณะกรรมการคัดเลือก มีอํานาจหน้าที่กําหนดวิธีการคัดเลือก จัดทําประกาศรับสมัคร 
พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก  จัดทําประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง จัดทําประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิได้รับทุน และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้  

๓. ประกาศรับสมัครคัดเลือกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด ต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนที่รับสมัคร (ตามหนังสือแจ้งการจัดสรรทุนของสํานักงาน ก.พ.) 
 ๓.๒ ข้อผูกพันในการรับทุน  
   ๓.๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ   
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
                           ๓.๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจํานวน
เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
 ๓.๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  
       ๓.๓.๑ คุณสมบัติตามท่ี ก.พ. กําหนด  ดังนี้ 
 ๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน  

  ๒) เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัด
กระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้า 
ส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



๒ 
 

การจัดสรรทุนนั้น โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจํา และมิได้
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง 

 ๓) ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ที่ปิดรับสมัคร 
แต่จะเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศได้ เมื่อมีอายุราชการหรืออายุงานครบ ๒ ปีแล้ว   

 ๔) เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา ผลการเรียน และอายุ ดังนี้ 
  ๔.๑) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท 
       เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละ
หน่วยทุน (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให้ A=๔ , B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F =๐) หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือ
เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

       ๔.๒) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 
       เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละ
หน่วยทุน (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให้ A=๔ , B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F =๐) หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ 
หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 

        ๔.๓) ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก 
       เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละ
หน่วยทุน (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F =๐) หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ 
หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรอืที่ ก.พ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

                                          ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๔.๑) หรือข้อ ๔.๒) หรือ ๔.๓) จะต้องมีหนังสือรับรองผลการ
เรียน  จากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัคร
คัดเลือกครั้งนี้        

 ๕) เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
 ๖) เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
 ๗) เป็นผู้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอสมควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 



๓ 
 

 ๘) สําหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคย
ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่ 
จะไปศึกษา  

 ๓.๓.๒ คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกําหนด   
 ๓.๔ การรับสมัครคัดเลือก  

 ๓.๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
คัดเลือกและขอใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัครหรือทราบรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การสมัครได้ทาง Internet ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
   ๓.๔.๒ วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
         ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ย่ืนใบสมัครและ
หลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ที่สถานที่รับสมัคร หรือสมัครทางไปรษณีย์     
โดยส่งใบสมัครและแนบหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ  
 ๓.๔.๓  เอกสาร หลักฐาน ที่ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก  
     ๑) ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาดําขนาด   
๑x๑.๕ นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร 
 ๒) สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท จํานวนอย่างละ ๑ ชุด 
 ๓) หนังสืออนญุาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรบัทุน
จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.๕ 
    ๔) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน
อย่างละ ๑ ชุด 
   ๕) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี) 
                                                สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สําเนาถูกต้อง  
และลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
   ๓.๔.๔ ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป  
 
 



๔ 
 

 ๓.๕ วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน  
  ๓.๕.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  ๑) เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนน ไม่ตํ่ากว่า  

๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๖.๐ หรือ  
       ๒) เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนน ไม่ตํ่ากว่า ๖๑ คะแนน 

(Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึงตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๑) และมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข 

  ๓.๕.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
        ๑) เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนน ไม่ตํ่ากว่า 
๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึง
ตามหลักเกณฑ์ ๓.๕.๑ ๑) และ 
        ๒) ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๗๙ คะแนน (Internet-based) 
หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ
โดยไม่มีเงื่อนไข  

  ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS 
ตามท่ีกําหนด และผลการทดสอบที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร สามารถใช้ผลการทดสอบนั้นได้ 

 ๓.๖ การรายงานตัวและการอบรม 
 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๓.๗ การตรวจสุขภาพและอนามัย 
 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด 

 ๓.๘ การทําสัญญา 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ทั้งนี้       
จะทําสัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะ
ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้   

 ๓.๙ การรับเงินทุน 
 ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว และได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าต๋ัว

โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและ
อุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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 ๓.๑๐ การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง 
    ผู้ได้รับทุนจะต้องสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้  และเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว  จึงจะให้ผู้ได้รับทุนเดินทางไปศึกษา  

 ๓.๑๑ การเพิกถอนทุน  
  ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๓.๑๑.๑ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
  ๓.๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
  ๓.๑๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  ๓.๑๑.๔ ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ก.พ. เกิน ๑ ปี 
                           ๓.๑๑.๕  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        ๑) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนต่ํากว่า ๗๙ คะแนน 
(Internet – based) หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนต่ํากว่า ๖.๐ หรือ 
      ๒) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ  
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถานศึกษาที่มิได้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา) 
                          ๓.๑๑.๖ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ 
เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว 
                            ๓.๑๑.๗ ไม่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 

 

๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยให้ปิดประกาศไว้ 
ณ ที่ทําการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่รับสมัครคัดเลือกและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่รับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัครคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ หรือเผยแพร่ 
ทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๕. ให้คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดเลือก จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
รวมทั้งอาจพิจารณาทดสอบความรู้ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร พร้อมทั้ง
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด  

๖. ให้คณะกรรมการคัดเลือก เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการกลั่นกรองตามเลขที่ประจําตัวสมัครคัดเลือก ภายในระยะเวลา ๒๐ วันทําการนับแต่วันปิดรับสมัคร 
สําหรับผู้ผ่านการกลั่นกรองที่ยังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่
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กําหนดในวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ภายในระยะเวลาที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกําหนด 
ทั้งนี้ ต้องเป็นวันก่อนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 

๗. ให้คณะกรรมการคัดเลือกเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
ทุนสํารอง ในจํานวนไม่เกิน ๒ เท่าของจํานวนทุน แล้วแจ้งให้สํานักงาน ก.พ.  ดําเนินการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือก
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่งสําเนาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา จํานวนอย่างละ ๒ ชุด ดังนี้ 

๗.๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือกของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 ๗.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
 ๗.๓ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้มีสิทธิได้รับทุนสํารอง ได้แก่  
 ๗.๓.๑ ใบสมัคร  
 ๗.๓.๒ ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท  
                     ๗.๓.๓ หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน 
จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.๕ 
                   ๗.๓.๔ ทะเบียนบ้าน  
  ๗.๓.๕ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ๗.๓.๖ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับสมัคร 

โดยส่งไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. 
เลขที ่ ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๒๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งการจัดสรรทุนรัฐบาลแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ (กรณีที่
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ นําส่งสําเนาเอกสารต่าง ๆ ตาม ๗. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) 
สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ และหากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนําส่งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับ
เอกสารเป็นสําคัญ)  

     ทั้งนี้ หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรทุนไม่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันดังกล่าว จะถือว่า
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นสละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนั้น 

๘. สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกดังกล่าวพร้อมทั้งตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จากสําเนาเอกสารต่าง ๆ ตาม ๗.         
โดยสํานักงาน ก.พ. จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๔๐ วันทําการ 



๗ 
 

นับจากวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ ทั้งนี้ สําเนาเอกสารต่าง ๆ 
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตาม ๗. ซึ่งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

๘.๑ กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุน มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
สํานักงาน ก.พ. จะแจ้งอนุมัติรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  

๘.๒ กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุน เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศรับ
สมัคร สํานักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐประกาศรายชื่อให้ผู ้มีสิทธิได้รับทุนสํารองที่สํานักงาน ก.พ. ได้
พิจารณา เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทนผู้มีสิทธิได้รับทุนที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องดําเนินการภายใน ๑๐ วันทําการนับต้ังแต่วันที่สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ประทับตรารับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและตรวจคุณสมบัติดังกล่าวเป็นสําคัญ  

๙. เมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือตาม ๘.๑ หรือ ๘.๒ จากสํานักงาน ก.พ. แล้ว  
ให้แจ้งผู้มีสิทธิได้รับทุนไปรายงานตัวที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑  หมู่ ๔  
ถนนติวานนท์  อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใน ๑๐ วันทําการนับต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 
โดยจะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐประทับตรารับหนังสือตอบรับทราบ
ดังกล่าวเป็นสําคัญ ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องนําสําเนาหนังสือของสํานักงาน ก.พ. และสําเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมาแสดงด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวได้ตามระยะเวลา
ที่กําหนด ให้แจ้งสํานักงาน ก.พ. ทราบโดยด่วน ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

๑๐. กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังจากที่สํานักงาน ก.พ. ตอบอนุมัติให้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแล้ว ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะต้องมี
หนังสือแจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบการสละสิทธิการรับทุนภายใน ๑๐ วันทําการนับต้ังแต่วันที่ผู้มีสิทธิได้รับทุน
สละสิทธิการรับทุน 

 
 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

-ตัวอย่างประกาศรับสมัคร- 
 

 (ตราครุฑ) 
 

ประกาศ  (ชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ) 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจาํปี .... 

 

............................................................... 
  
                       ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุน ..............(ช่ือทุน)................ให้ ......(ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐ)...... ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ   
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ....  
พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ 
                      ๑.   ทุนที่รบัสมคัร    จํานวน...............หน่วย  รวม...............ทุน   
  (รายละเอียดของแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 
 ๒. ข้อผูกพนัในการรับทนุ 
                            ๒.๑  ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานใน......(ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ)…...  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
                          ๒.๒ กรณีผู้ ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจํานวน
เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 
 
 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครคัดเลือก 
  ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓.๒ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนและปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ที่ปิดรับสมัคร แต่จะเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศได้ 
เมื่ออายุราชการ/อายุงานครบ ๒ ปีแล้ว    
 
 
        

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



๒ 
 

   ๓.๓ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ผลการเรียน และอายุ ดังนี้ 
      (๑)  ทุนศึกษาระดับปริญญาโท  
    เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วย 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให้  A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)  
หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
   (๒)  ทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  
    เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมี 
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วย 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให้  A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐)  
หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
   (๓)  ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก 
    เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมี
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ ตํ่ากว่า ๓ .๕๐ ในสาขาวิชาที่ กําหนดไว้ในแต่ละหน่วย 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลท่ีคิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) 
หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
                 ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคหรือตลอดหลักสูตรการศึกษา
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๓.๓ (๑) หรือข้อ ๓.๓ (๒) หรือ ๓.๓ (๓) จะต้องมีหนังสือรับรอง 
ผลการเรียน  จากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วย 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัคร
คัดเลือกครั้งนี้        
  ๓.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้ 
     ๓.๕ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
                          ๓.๖ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
  ๓.๗ เป็นผู้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของ
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
  ๓.๘ สําหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคย
ได้รับปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่
จะไปศึกษา 
 
 



๓ 
 

                   ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 
                            ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกและขอใบสมัครได้
ที่ (....สถานที่รับสมัคร....) หรือดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทาง 
Internet ในเว็บไซต์ของ ......(ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ) ......ที่  WWW. ………….. 
  ๔.๒ วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
       ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ย่ืนใบสมัครและ
หลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ที่...(สถานที่รับสมัคร)...ต้ังแต่วันที่ .............. 
ถึงวันที่ ..............ในเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ..............ถึงเวลา ..............ภาคบ่ายเวลา ..............ถึงเวลา .............. หรือ 
สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและแนบหลักฐานต่าง ๆ ตาม ๔.๓ ทางไปรษณีย์ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร 
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ  
 ๔.๓  เอกสาร หลักฐาน ที่ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก  
   (๑)  ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดําขนาด   
๑x๑.๕ นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร 
   (๒)  สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท จํานวนอย่างละ ๑ ชุด 
                      (๓)  หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน
จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.๕ 
                    (๔)  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวนอย่างละ 
๑ ชุด 
   (๕)  สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี) 
   สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขยีนรับรองว่า สาํเนาถูกต้อง และลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย 
  ๔.๔  ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ ...... 
(ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ).......จะพิจารณาดําเนินการทางวินัยต่อไป  
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 ๕.   วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  ๕.๑  คณะกรรมการคัดเลือก จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธี ...(เช่น สอบข้อเขียนหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น) และจะพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  
มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม ควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็น
กําลังสําคัญของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ  
  ๕.๒ ......(ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ )...... จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ในวันที่ ......(วัน เดือน ปี)..........ทาง ...................... 
  ๕.๓ ......(ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ)......จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนในวันที่ 
......(วัน เดือน ปี)......ทาง ...................... 
  ๕.๔  (ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  
   (๑)  ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน มีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังต่อไปนี้ 
    (๑.๑)  เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า  
๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๖.๐ หรือ 
    (๑.๒)  เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า  
๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึง
ตามหลักเกณฑ์ข้อ (๑.๑) และมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข 
   (๒)  ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข  
มีเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
    (๒.๑) เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึง
ตามหลักเกณฑ์ข้อ (๑.๑)  และ 
    (๒.๒) ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๗๙ คะแนน (Internet-based) หรือมี
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ 
โดยไม่มีเงื่อนไข 
   ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่
กําหนด และผลการทดสอบที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร สามารถใช้ผลการทดสอบนั้นได้ 
 
 
 



๕ 
 

 ๖.   การรายงานตัวและการอบรม 
                          ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  
 

 ๗.   การตรวจสุขภาพและอนามัย 
                           ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.  
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด 
 
 ๘.   การทําสัญญา 
                          ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ จะทํา
สัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไป
ศึกษาต่อต่างประเทศได้   
 
       ๙.   การรับเงินทุน 
         ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว และได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าต๋ัว
โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและ
อุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

 ๑๐.   การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง 
                            ผู้ได้รับทุนจะต้องสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้  และเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว  จึงจะให้ผู้ได้รับทุนเดินทางไปศึกษา  

 

 ๑๑. การเพิกถอนการให้ทุน 
                        ก.พ. จะเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
  ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด 
  ๑๑.๓  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  ๑๑.๔  ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ก.พ. เกิน ๑ ปี 
                           ๑๑.๕  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 



๖ 
 

      (๑) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนต่ํากว่า ๗๙ คะแนน 
(Internet – based) หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนต่ํากว่า ๖.๐ หรือ 
      (๒) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ  
(ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถานศึกษาที่มิได้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา) 
                          ๑๑ .๖  หลีก เลี่ ย ง  หรือพยายามหลีก เลี่ ย งกํ าหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ 
เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว 
                            ๑๑.๗ ไม่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อภายในระยะเวลา 
๒ ปีนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
 

   
                                                            

   

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่….(วัน)....(เดือน).........พ.ศ. .....(ปี)....า  กรัย 

 
 
 

(………………………………..) 
 ......(ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ)...... 

(สําเนา) 




