
ขอบังคับ ก.พ. 
วาดวยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ 

พ.ศ. 2538 
 

--------------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (11)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ            
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  ก.พ.ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 

  ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา  �ขอบังคับ ก.พ.วาดวยการดูแลจัดการการศึกษา
ของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ  พ.ศ. 2538� 
 

  ขอ 2  ใหใชขอบังคับนี้  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

  ขอ 3  ใหยกเลิกขอบังคับของ ก.พ.วาดวยวิธีจัดการศึกษาของนักเรียนฝาย
พลเรือนท่ีสงไปศึกษาวิชาในตางประเทศ  พ.ศ. 2502 
 

  ขอ 4  ในขอบังคับน้ี 
   �นักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ�  ไดแก 
   ก)  ขาราชการลา  หมายความถึง  ขาราชการฝายพลเรือนซึ่งไดรับ
อนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ  ยกเวนขาราชการกลาโหมพลเรือน 
   ข)  นักเรียนทุนรัฐบาล  หมายความถึง  นักเรียนซึ่งรับทุนการศึกษา
ท่ีจายจากเงินงบประมาณหรือจากเงินอ่ืนใดของทางราชการ  และใหหมายความรวมถึง        
นักเรียนทุนเลาเรียนหลวงดวย 
   ค)  นักเรียนทุนอ่ืน ๆ  หมายความถึง  นักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ท่ีไมใช       
นักเรียนทุนรัฐบาล  ท่ีอยูในความดูแลของ ก.พ. 
 

   �ศึกษา�  หมายความถึง  การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน  หรือการ
วิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  หรือสถาบันวิชาชีพ  เพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ตามกฎ ก.พ.วาดวยการนั้น  และหมายความรวมตลอดถึง
การฝกฝนภาษา  และการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษาและการฝกอบรม  หรือการดูงานท่ี
เปนสวนหนึ่งของการศึกษา  หรือตอจากการศึกษาน้ันดวย 
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   �ฝกอบรม�  หมายความถึง  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  หรือ
ประสบการณดวยการเรียน  การวิจัย  การอบรมสัมมนา  หรือการทํางานโดยไมมีการรับ
ปริญญา  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ตามกฎ ก.พ.วาดวยการน้ัน  และหมายความรวม
ตลอดถึงการฝกฝนภาษา  และการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานท่ีเปน          
สวนหนึ่งของการฝกอบรม  หรือตอจากการฝกอบรมน้ันดวย 
 

   �สถานศึกษา�  หมายความถึง  สถานท่ีท่ีนักเรียนเขาศึกษาหรือ         
ฝกอบรม 
 

   �ผูฝากและออกคาใชจาย�  หมายความถึง  บุคคลซ่ึงทําความตกลง
กับสํานักงาน  ก .พ .รับเปนผูฝากและออกคาใชจายใหแกนักเรียนฝายพลเรือนใน                
ตางประเทศ 
 

    �สํานักงานผูดูแลนักเรียน�  หมายความถึง  สํานักงานผูดูแล         
นักเรียนในตางประเทศ  ซึ่งเปนสวนราชการสังกัดสํานักงาน ก.พ.  และใหหมายความ     
รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุล  หรือสํานักงานของบุคคลอ่ืนท่ีสํานักงาน ก.พ.         
มอบหมายใหทําหนาท่ีดูแลนักเรียนดวย 

 
หมวด 1  ผูดําเนินการแทน 

 

  ขอ 5  ในการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ
ตามขอบังคับนี้   ก.พ .มอบหมายใหสํานักงาน  ก.พ .เปนผูดําเนินการแทน   ในการน้ี            
สํานักงาน ก.พ.จะมอบหมายใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนเปนผูดําเนินการแทนก็ได 
 

หมวด 2  สถานศึกษา 
 

  ขอ 6  ขาราชการลา  ตองเขาศึกษา  ณ  สถานศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง  การยาย
สถานศึกษาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติในแตละประเภททุนตาม 
หลักเกณฑวิธีการหรือระเบียบท่ีกําหนดไว 
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  ขอ  7  นักเรียนทุนรัฐบาลตองเขาศึกษา  ณ   สถานศึกษาท่ีสํานักงาน 
ก.พ.กําหนด  การยายสถานศึกษาจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. หรือ
สํานักงานผูดูแลนักเรียน 
 

  ขอ 8  นักเรียนทุนอ่ืน ๆ  จะเขาศึกษา  ณ  สถานศึกษาใด  หรือจะยายสถาน
ศึกษา  ใหเปนไปตามท่ีผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ.  
หากไมมีขอตกลงใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน ก.พ.หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนจะได
กําหนดให 

 
หมวด 3 ท่ีพักอาศัย 

 

  ขอ 9  ขาราชการลา  ตองพักอาศัยในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  ท้ังน้ี  จะตองแจง
ท่ีพักอาศัยใหสวนราชการเจาสังกัดและสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ  ในกรณีมีการยาย 
ท่ีพักอาศัยจะตองแจงท่ีพักอาศัยแหงใหมใหสวนราชการเจาสังกัดและสํานักงานผูดูแล       
นักเรียนทราบโดยดวนทุกคร้ัง 
 

  ขอ 10  นักเรียนทุนรัฐบาลตองพักอาศัยในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  หาก        
สํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม  สํานักงาน 
ก.พ.หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนอาจจัดใหใหมหรือแนะนําใหยายไปพักในท่ีท่ีเหมาะสม  
ท้ังน้ี  จะตองแจงท่ีพักอาศัยใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ  ในกรณีมีการยายท่ีพักอาศัย
จะตองแจงท่ีพักอาศัยแหงใหมใหสํานักงานผูดูนักเรียนทราบโดยดวนทุกคร้ัง 
 

  ขอ 11  นักเรียนทุนอ่ืน ๆ  อาจจัดหา  หรือยายท่ีพักอาศัยไดตามท่ีผูฝากและ
ออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ.  หากไมมีขอตกลงใหเปนไปตามที่
สํานักงาน ก.พ.หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนจะไดกําหนดให  ท้ังน้ี  จะตองแจงท่ีพักอาศัย
ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ  ในกรณีมีการยายท่ีพักอาศัยจะตองแจงท่ีพักอาศัยแหง
ใหมใหสํานักงานผูดูนักเรียนทราบโดยดวนทุกคร้ัง 
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หมวด 4  การศึกษา 
 

  ขอ 12  ขาราชการลาตองปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาดังน้ี 
   (1)  ตองศึกษาตามสาขาวิชา  ระดับการศึกษา  ภายในระยะเวลาท่ี
ไดรับอนุมัติจากทางราชการโดยเครงครัด  หากจําเปนจะตองเปล่ียนแปลงสาขาวิชา       
ระดับการศึกษา  หรือขยายเวลาในการศึกษา  จะตองย่ืนคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติในแตละประเภททุนกอน 
   (2)  ตองต้ังใจศึกษา  อุทิศเวลาใหแกการศึกษาอยางเต็มท่ี  และ
พยายามศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีทางราชการอนุมัติ  หากศึกษาครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลวยังไมสําเร็จ  และไมประสงคจะขอขยายเวลาการลาตอไป  หรือไมไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาการลา  ก็ใหยุติการศึกษาแลวเดินทางกลับประเทศไทย  และรายงาน
ตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยดวน 
   (3)  ตองรายงานผลการศึกษาตอสวนราชการเจาสังกัด   และ        
สํานักงานผูดูแลนักเรียน  ทุก ๆ สิ้นภาคการศึกษา  หรือตามระยะเวลาท่ีทางราชการ
กําหนด  หากมีอุปสรรคในการศึกษา  ก็ใหรายงานทันทีโดยทํารายงานผานสํานักงาน          
ผูดูแลนักเรียน  และในกรณีท่ีจําเปนตองทําคํารับรองตอสถานศึกษายินยอมใหสถาน
ศึกษาสงรายงานผลการศึกษาไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยตรง 
  

  ขอ 13  นักเรียนทุนรัฐบาลตองปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาดังน้ี 
   (1)  ตองศึกษาตามสาขาวิชาและระดับการศึกษาท่ี ก.พ.กําหนด  
โดยเครงครัด  หากจําเปนจะตองเปล่ียนแปลงสาขาวิชา  หรือระดับการศึกษา  จะตองได
รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. หรือผูท่ีสํานักงาน ก.พ.มอบหมายกอน 
   (2)  ตองต้ังใจศึกษา  อุทิศเวลาใหแกการศึกษาอยางเต็มท่ี  และ
พยายามศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด  หรือท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ขยายให  หากศึกษาครบกําหนดเวลาดังกลาวแลวยังไมสําเร็จ  สํานักงาน ก.พ.จะให
ยุติการศึกษา  และเดินทางกลับประเทศไทย  หรือจะอนุญาตใหอยูศึกษาตอตามระยะเวลา
ท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด  โดยสํานักงาน ก.พ.จะระงับการจายเงินคาใชจายตาง ๆ  สําหรับ
ผูนั้นในระหวางน้ัน  เวนแตคาพาหนะเดินทาง  และคาขนสงส่ิงของกลับประเทศไทยก็ได 
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   (3)  ตองรายงานผลการศึกษาตอสํานักงาน ก.พ.ทุก ๆ สิ้นภาคการ
ศึกษา  หรือตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด  หากมีอุปสรรคในการศึกษา  ก็ให         
รายงานทันที  โดยทํารายงานผานสํานักงานผูดูแลนักเรียน  และในกรณีท่ีจําเปนตองทํา   
คํารับรองตอสถานศึกษายินยอมใหสถานศึกษาสงรายงานผลการศึกษาไปยังสํานักงาน             
ผูดูแลนักเรียนโดยตรง 
 

  ขอ 14  นักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตองปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาดังน้ี      
   (1)  ตองศึกษาตามแนวการศึกษาท่ีผูฝากและออกคาใชจายได               
ทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ.โดยเครงครัด  การเปล่ียนแปลงสาขาวิชา  หรือระดับ
การศึกษา  กระทําไดตามท่ีผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ. 
   (2)  ตองรายงานผลการศึกษา  ความคืบหนาตอสํานักงาน ก.พ.     
ทุก ๆ  สิ้นภาคการศึกษา  หรือตามระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด  โดยทํารายงานผาน
สํานักงานผูดูแลนักเรียน  และในกรณีท่ีจําเปนตองทําคํารับรองตอสถานศึกษายินยอมให
สถานศึกษาสงรายงานผลการศึกษาไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยตรง 
 

หมวด 5  การใชจายเงิน 
 

  ขอ 15  เงินคาใชจายของขาราชการลาใหเปนความรับผิดชอบของตัว         
ขาราชการเอง  โดยไมตองสงเงินผานสํานักงาน ก.พ.  เวนแตขาราชการลาซ่ึงไดรับทุน
และเจาของทุนไดทําสัญญาฝากอยูในความดูแลของ ก .พ .ให กําหนดเงินคาใชจาย                   
เชนเดียวกับนักเรียนทุนรัฐบาล 
 

  ขอ 16  นักเรียนทุนรัฐบาลตองศึกษาและทําความเขาใจคูมือการเบิกจาย
เงินของนักเรียนทุนรัฐบาลและตองใชจายเงินตามประเภทคาใชจายในหมวดน้ี 
 

  ขอ 17  นักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตองศึกษาและทําความเขาใจขอตกลงและวิธีการ
เบิกจายเงินคาใชจายตามท่ีกําหนดไว 
 

  ขอ 18  ทุนการศึกษาท่ีจะจายใหเปนเงินคาใชจายของนักเรียนทุนรัฐบาล  
ประกอบดวยคาใชจายประเภทตาง ๆ  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนดดังตอไปนี้ 
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   (1)  คาใชจายกอนออกเดินทางไปศึกษาวิชาในตางประเทศ  ซึ่ง         
ไดแก 
    ก.  คาตรวจรางกายและอนามัย 
    ข.  คาธรรมเนียมในการออกวีซา 
    ค.  คาใชจายในการจัดหาสถานศึกษา 
    ง.  คาเรียนภาษาตางประเทศและคาเรียนเพื่อเตรียมความ
พรอมในการทดสอบความรูเพื่อใชประกอบในการสมัครเขาศึกษา 
    จ.  คาธรรมเนียมในการทดสอบความรูเพื่อใชประกอบใน
การสมัครเขาศึกษา 
   (2)  คาเคร่ืองแตงกาย 
   (3)  คาพาหนะเดินทางและขนสงส่ิงของ 
   (4)  คาใชจายระหวางเดินทางไปประเทศท่ีศึกษาและกลับประเทศไทย 
   (5)  คาธรรมเนียมในการศึกษาและคาเลาเรียน 
   (6)  คาประกันสุขภาพและคารักษาพยาบาล 
   (7)  คาอาหาร  คาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนในการครองชีพ 
   (8)  คาตําราและอุปกรณการศึกษา 
   (9)  คาใชจายในการฝกอบรม  ฝกงาน  และดูงาน 
   (10)  คาใชจายอ่ืน ๆ  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด 
 

  ขอ 19  เงินคาใชจายและวิธีการเบิกจายสําหรับนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ใหเปน
ไปตามท่ีผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน ก.พ. โดยอนุโลมตาม
ประเภทคาใชจายสําหรับนักเรียนทุนรัฐบาล  ตามขอ 18  และอาจมีคาใชจายอ่ืนตามท่ี
สํานักงาน ก.พ.กําหนด 
 

  ขอ 20  งบประมาณคาใชจาย  รายละเอียดเก่ียวกับเงินท่ีจะจาย  จํานวนเงิน
ท่ีจะจาย  กําหนดเวลาท่ีจะจายเงิน  และวิธีการเบิกจายเงินตามขอ 16  และขอ 18  ใหเปน
ไปตามท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด 
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หมวด 6  เงินชดเชยคาใชจาย 
 

  ขอ 21  ใหสํานักงาน ก.พ.เรียกเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการ
การศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศในความดูแลของ ก.พ.ตามอัตราท่ี 
ก.พ.กําหนด 

 
หมวด 7  วินัยและการปฏิบัติตน 

 

  ขอ 22  ขาราชการลา  นักเรียนทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของประเทศท่ีศึกษาอยู  และประเทศท่ีเดินทาง
ผานโดยเครงครัด 
 

  ขอ 23  กอนออกเดินทางไปศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ  ขาราชการ
ลาจะตองรายงานตัวตอสวนราชการเจาสังกัดหรือสํานักงาน ก.พ. เพื่อรับทราบขอปฏิบัติ
สําหรับขาราชการท่ีไปศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ 
 

  ขอ 24  กอนออกเดินทางไปศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ  นักเรียน
ทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  จะตองรายงานรายละเอียดการเดินทางตามแบบท่ี
กําหนด 
 

  ขอ 25  เม่ือเดินทางถึงประเทศท่ีไปศึกษาหรือฝกอบรมแลว  ขาราชการลา  
นักเรียนทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตองรายงานตัวตอสํานักงานผูดูแลนักเรียน    
โดยดวน  ในกรณีท่ีไมอาจไปรายงานตัวดวยตนเองได  ก็ใหสงรายงานการเดินทางถึงและ
แจงสถานท่ีพักอาศัยใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบโดยดวน 
 

  ขอ 26  ขาราชการลา  นักเรียนทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตองไม
กระทําการใด ๆ  อันอาจนํามาซ่ึงความเสียหายแกชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
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  ขอ 27  ขาราชการลา  นักเรียนทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตองไม
กระทําการใด ๆ  อันอาจนํามาซึ่งความเสียหายแกเกียรติยศชื่อเสียงของตน  เชน  ประพฤติ
ตนเปนคนเสเพล  เสพของมึนเมาจนไมสามารถครองสติได  หมกมุนในการพนัน  กอหน้ี
สินจนเปนท่ีเสียหายแกชื่อเสียงของตน  กอการวิวาท  แสดงกิริยาอันไมสุภาพเรียบรอย        
กอเร่ืองชูสาว  คาหรือมียาเสพติดใหโทษไวในครอบครอง  เปนตน 

 

  ขอ 28  ขาราชการลา  นักเรียนทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตอง
รักษาความสามัคคีในระหวางนักเรียนและคนไทยดวยกัน  และตองรักษาความสัมพันธ
อันดีกับประชาชนของประเทศท่ีไปศึกษาดวย 
 

  ขอ 29  ขาราชการลา  นักเรียนทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตอง          
เชื่อฟงและปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  และคําแนะนําของสํานักงาน ก.พ.  และ 
สํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยเครงครัด 
 

  ขอ  30  ขาราชการลาและนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีอยูระหวางศึกษาหรือ            
ฝกอบรมในตางประเทศ  หากประสงคจะทําการสมรสใหรีบรายงาน  พรอมสงหลักฐาน
เอกสารท่ีเก่ียวของใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ 
 

  กรณีตามวรรคหน่ึง  ถาจะทําการสมรสกับชาวตางชาติ  ตองแสดงเหตุผล
ใหเปนท่ีพอใจวาจะไมสละสัญชาติไทย 
 

  ขอ 31  ขาราชการลา  และนักเรียนทุนรัฐบาล  จะทํางานเพื่อหารายไดใน
ระหวางศึกษามิได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแล           
นักเรียน  
 

  สําหรับนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจาย 
ท่ีไดทําไวกับสํานักงาน ก.พ. 
 

  ขอ 32  ขาราชการลา  หรือนักเรียนทุนรัฐบาล  จะเดินทางกลับประเทศ
ไทย  หรือเดินทางออกจากประเทศท่ีกําลังศึกษาระหวางศึกษามิได  เวนแตจะไดรับอนุมัติ
จากสํานักงาน ก.พ. หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน 
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  สําหรับนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจาย
ท่ีไดทําไวกับสํานักงาน ก.พ. 
 

  ขอ 33  เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว  หรือเมื่อครบกําหนดวันท่ีไดรับอนุมัติไว  
หรือเมื่อทางราชการไมอนุมัติใหอยูศึกษาตอ  ขาราชการลา  หรือนักเรียนทุนรัฐบาล  ตอง
รีบเดินทางกลับประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีควรจะเดินทางถึงตามปกติตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.กําหนด 
 

  ขอ  34  การเดินทางกลับประเทศไทยในทุกกรณี เม่ือเดินทางถึงแลว              
ขาราชการลาตองรายงานตัวตอสวนราชการเจาสังกัด  ในกรณีท่ีไมอาจไปรายงานตัวดวย
ตนเองได  ก็ใหสงรายงานการเดินทางถึงใหสวนราชการเจาสังกัดทราบโดยดวน 
 

  ขอ  35  การเดินทางกลับประเทศไทยในทุกกรณี เม่ือเดินทางถึงแลว          
นักเรียนทุนรัฐบาล  และนักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ตองรายงานตัวตอสํานักงาน ก.พ.โดยดวน   
ในกรณีท่ีไมอาจไปรายงานตัวดวยตนเองได  ก็ใหสงรายงานการเดินทางถึงใหสํานักงาน 
ก.พ.ทราบโดยดวน 
 

  ขอ 36  ขาราชการลาผูใดไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้  สวนราชการเจาสังกัด  
สํานักงาน ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน  สามารถดําเนินการดังน้ี 
   (1)  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
   (2)  ใหยุติการศึกษา  และเดินทางกลับประเทศไทย 
   (3)  ดําเนินการทางวินัย 
 

  ขอ 37  นักเรียนทุนรัฐบาลผูใดไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้  สํานักงาน ก.พ. 
หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน  สามารถดําเนินการดังน้ี 
   (1)  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
    (2)  ชะลอการจายเงินคาใชจายประจําเดือน 
   (3)  ใหยุติการศึกษา  และเดินทางกลับประเทศไทย 
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  ขอ 38  นักเรียนทุนอ่ืน ๆ  ผูใดไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้  สํานักงาน ก.พ. 
หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน  สามารถดําเนินการดังน้ี 
   (1)  ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
   (2)  ใหพนจากความดูแลของ ก.พ. 
   (3)  ใหยุติการศึกษา  และเดินทางกลับประเทศไทย 
 
 
    ใหไว  ณ  วันท่ี  17   มิถุนายน  พ.ศ. 2538 

 
    (ลงชื่อ)      ชวน    หลีกภัย 
        (นายชวน   หลีกภัย) 

       นายกรัฐมนตรี 
        ประธาน ก.พ. 
 
 
 
 


