
 

 

 
สัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศ  

 
         สัญญาท าที่.................................................................... 
 

วันที่……....…..เดือน…………………...….….…..พ.ศ. ……..… 
 

  โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงจะส่งบุคคลไปฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศ  
เพื่อให้เกิดความรู้ความช านาญงาน   และให้กลับมารับราชการหรือปฏิบัติงานเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
แก่ประเทศชาติสืบไป และเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ส านักงาน ก.พ.”) ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว  รวมทั้งจัดการในเรื่อง
เงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนไปฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศ  ค่าเดินทาง ค่าฝึกอบรม  
ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจะต้องจ่ายตามระเบียบข้อบังคับที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ก าหนด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ทุน ก.พ.”) ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในต่างประเทศหรือ 
ในและต่างประเทศ  ตลอดระยะเวลาที่ฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศ และควบคุมดูแล
จัดการฝึกอบรมส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อความท่ีระบุไว้ในสัญญานี้ 
 

  และโดยที่……………….……………………………………………..…………………อายุ……………..…..ปี  

อยู่บ้านเลขที่…………………….………………….………….ตรอก/ซอย…………….……………….….………………..………

ถนน………………………………………………………..……….ต าบล/แขวง…………………………..……………………………

อ าเภอ/เขต...…..........................……………………………จังหวัด….………..…………..……....................................

ตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ บิดาชื่อ….................................................….………… 

มารดาชื่อ….…………………………………….......……..……............... (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”) เป็นผู้ได้รับ

การคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศตามเจตจ านงดังกล่าวข้างต้น 
  

  ผู้รับทุนจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่ส านักงาน ก.พ.  มีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1.  ผู้รับทุนตกลงรับทุน ก.พ. จากส านกังาน ก.พ. เพื่อฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและ

ต่างประเทศ จนกว่าจะส าเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

ข้อ 2.  ในระหว่างที่รับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้  หาก ก.พ. หรือส านักงาน ก.พ.จัดให้ผู้รับทุน 
เข้าศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมหรือฝึกอบรมในประเทศไทยก่อนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ  ผู้รับทุน
ยินยอมเข้าศึกษาและจะตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีท่ีสุด 



 

 

2 
 
 

  ข้อ 3.  ในระหว่างที่รับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงจะไม่รับทุนอ่ืน เว้นแต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจาก ก.พ. หรือส านักงาน ก.พ. และยินยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของ ก.พ. และส านักงาน 

ก.พ. โดยผู้รับทุนจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของ ก.พ. และของส านักงาน ก.พ. 

ที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติ และหรือการใช้จ่ายเงินของนักเรียน

ในประเทศและหรือต่างประเทศ ทั้งที่ ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว ในขณะที่  ลงนามในสัญญานี้ และ  

ที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า โดยผู้รับทุนตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งต่างๆ 

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และผู้รับทุนจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าตักเตือนของผู้ที่ ก.พ. 

หรือส านักงาน ก.พ. มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศด้วย 

  ข้อ 4.  ในระหว่างที่รับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ ถ้าผู้รับทุนสละสิทธิการรับทุน  ก.พ.ก็ดี  

หรือไม่เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศ  ตามที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.ก าหนดก็ดี 

หรือถ้าผู้รับทุนฝ่าฝืนสัญญาข้อ 2. หรือข้อ 13. วรรคสอง จน ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. สั่งงดให้ทุน ก.พ. 

หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุน ก.พ.แก่ผู้รับทุนก็ดี ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุนตามที่ส านักงาน ก.พ.  

ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ส านักงาน ก.พ.  

ด้วยทันท ี

  ข้อ 5.  ในระหว่างที่รับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะตั้งใจและขยันหม่ันเพียรพยายาม

อย่างดีท่ีสุดที่จะฝึกอบรมตรงตามโครงการที่ ก.พ. หรือส านักงาน ก.พ.ก าหนด  โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 

ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการฝึกอบรมก่อนส าเร็จตามโครงการฝึกอบรมนั้น  เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการฝึกอบรม

โดยความเห็นชอบของ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. 

  ข้อ 6.  ถ้าผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 3. หรือข้อ 5. ในประการหนึ่ง

ประการใด ผู้รับทุนยินยอมรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ ก .พ.ว่าด้วยการควบคุม

การศึกษาและความประพฤติของนักเรียนในต่างประเทศ 

  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 5. โดยหลีกเลี่ยงไม่เข้า หรืออยู่

ฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานที่ที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.ก าหนด หรือละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการ

ฝึกอบรมประการหนึ่งประการใด ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนตามที่ส านักงาน ก.พ. ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 

กับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ส านักงาน ก.พ.ด้วยทันที 
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  ข้อ 7. ในระหว่างที่รับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้  หากผู้รับทุนได้รับโทษให้กลับประเทศไทย 

หรือ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.พิจารณาเห็นว่า ผู้รับทุนไม่มีทางที่จะส าเร็จการฝึกอบรมภายในเวลาที่

ก าหนด หรือมีเหตุอันไม่สมควรจะให้ผู้รับทุนคงอยู่ฝึกอบรมต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.

มีอ านาจสั่งให้ผู้รับทุนยุติหรือเลิกการฝึกอบรม และหรือสั่งให้ผู้รับทุนเดินทางกลับประเทศไทยได้  

ในกรณีนี้  ก .พ .หรือส านักงาน ก.พ.จะสั่งงดให้ทุน ก .พ .แก่ผู้รับทุนเสียตั้งแต่วันที่สั่งให้ยุติหรือเลิก 

การฝึกอบรม หรือตั้งแต่วันหนึ่งวันใดถัดจากวันที่สั่งดังกล่าวนั้นด้วยก็ได้ 
 

  ข้อ 8.  เม่ือ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ผู้รับทุนเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงาน 

ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด เม่ือใด โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ.หรือหน่วยงาน ของรัฐ

ก าหนดให้แล้ว ผู้รับทุนสัญญาว่าผู้รับทุนจะเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ดังกล่าว และจะรับราชการหรือปฏิบัติงานอยู่ต่อไปอีกในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น และหรือ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.เห็นชอบติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง

เท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ หรือระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงิน

เพิ่มจากทางราชการในระหว่างฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศตามสัญญานี้ ทั้งนี้ สุดแต่

ระยะเวลาใดจะมากกว่ากัน 
 

  ข้อ 9.  ถ้าผู้รับทุนไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.ก าหนดก็ดี   

หรือไม่ยอมเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. 

ก าหนดให้ก็ดี หรือผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใดจน ก .พ.หรือ

ส านักงาน ก.พ.สั่งให้ผู้รับทุนกลับประเทศไทยก็ดี ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนตามที่ส านักงาน ก.พ.  

ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ส านักงาน ก.พ. 

ด้วยทันท ี

  ถ้าผู้รับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ 8 แห่งสัญญานี้ 

ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนตามที่ส านักงาน ก.พ.ได้จ่ายไปแล้ว รวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง

ทันที โดยลดลงตามส่วนจ านวนเวลาที่ผู้รับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณี

ซึ่ง ก.พ.และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนพ้นความรับผิด 
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  ถ้าการที่ผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานหรือออกจากราชการหรือออกจากงาน
ก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นเพราะเหตุที่ผู้รับทุนเจ็บป่วย   
และ ก.พ.และกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้รับทุนไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ
หรือปฏิบัติงาน ผู้รับทุนจึงจะไม่ต้องรับผิดดังกล่าวตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี แต่ถ้าใน
ระหว่างเวลาสามปีนับแต่วันที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.ก าหนดให้เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานหรือวันที่
ผู้รับทุนได้ออกจากราชการหรือออกจากงาน ผู้รับทุนไปท างานในรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านของเอกชน 
องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ   โดยได้รับเงินเดือนและประโยชน์อย่างอ่ืนสูงกว่า
เงินเดือนที่ผู้รับทุนได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้รับทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนและเบี้ยปรับ
ตามที่กล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีซึ่ง ก .พ.และกระทรวงการคลังจะใช้
ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนพ้นความรับผิด 
 

  ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใด  

จน ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. สั่งให้ผู้รับทุนยุติการฝึกอบรมหรือกลับประเทศไทยนั้น  ถ้าผู้รับทุนได้เข้า 

รับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้แล้ว  

ผู้รับทุนจึงจะไม่ต้องรับผิดดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
 

  ข้อ 10.  ในกรณีที่ผู้ รับทุน ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.ให้อยู่ฝึกอบรม 

ในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศต่อไป ด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนตามระยะเวลาที่ ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ.

ก าหนด การได้รับอนุมัติดังกล่าว  ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้รับทุน โดยผู้รับทุนยังคงมี

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีได้ให้สัญญาไว้กับส านักงาน ก.พ.ทั้งปวง รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรับทุน 

ก.พ.ก็ดี  การอยู่ในความดูแลของ ก.พ.และส านักงาน ก.พ.ก็ดี การไม่เดินทางกลับ การเข้ารับราชการหรือ

ปฏิบัติงานและจ านวนเวลาที่ต้องรับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ก็ดี  การชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับเม่ือ 

ผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานหรือรับราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบถ้วนก็ดี  และการทดรอง

จ่ายเงินเพื่อช าระหนี้สินแทนผู้รับทุนก็ดี ผู้รับทุนตกลงยินยอมรับผิดชอบและปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในสัญญานี้ทุกประการดังเดิม ฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผู้รับทุนอยู่ฝึกอบรมในต่างประเทศหรือ 

ในและต่างประเทศต่อด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนดังกล่าวนี้ ส านักงาน ก.พ. ไม่ต้องจ่ายเงินทุน ก.พ. ให้แก่

ผู้รับทุน แต่ถ้าส านักงาน ก.พ. ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุนไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ไม่ว่ากรณีใด  ผู้รับทุน

ยินยอมให้ถือว่าเงินนั้นเป็นเงินทุน ก.พ. ที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ให้แก่ส านักงาน ก.พ.   
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ตามสัญญานี้ทุกประการ   และในระหว่างที่ผู้รับทุนฝึกอบรมในต่างประเทศหรือในและต่างประเทศต่อด้วย

ทุนส่วนตัวหรือทุนอ่ืนนี้หาก ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะเรียกหรือสั่งให้

ผู้รับทุนยุติการฝึกอบรม   และหรือเดินทางกลับประเทศไทยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  ก.พ.หรือส านักงาน ก.พ. 

มีอ านาจสั่งให้ผู้รับทุนยุติหรือ เลิกการฝึกอบรม และให้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วแต่กรณีได้  และเม่ือ ก.พ.

หรือส านักงาน ก.พ.ก าหนดให้ผู้รับทุนรับราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดของรัฐ

เม่ือใด โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ.หรือหน่วยงานของรัฐก าหนดให้แล้ว  ผู้รับทุนยินยอมปฏิบัติตาม

ค าสั่งของ ก.พ. หรือส านักงาน ก.พ. ทุกประการ 
 

ข้อ 11.  ในกรณีที่ผู้รับทุนมีหนี้สินหรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการ

ฝึกอบรมหรือไม่ก็ตามในระหว่างที่รับทุนตามสัญญานี้  หรือในระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศโดยต่อเนื่องกับ

เวลาดังกล่าว   รวมทั้งระหว่างที่เดินทางกลับประเทศไทย เม่ือส านักงาน ก.พ.พิจารณา เห็นเป็นการจ าเป็น

หรือสมควรที่จะออกเงินทดรองจ่ายเพื่อช าระหนี้สินหรือปลดเปลื้องความรับผิดแก่บุคคลภายนอกแทนผู้รับทุน 

ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ส านักงาน ก.พ.ออกเงินทดรองจ่ายเพื่อการดังกล่าวไปก่อนได้แม้จะมิได้แจ้งให้ 

ผู้รับทุนทราบล่วงหน้าก่อนก็ตาม  และให้ถือว่าเงินจ านวนที่ส านักงาน ก.พ.ได้ออกทดรองจ่ายไปแล้ว

ดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ผู้รับทุนต้องชดใช้ให้แก่ส านักงาน ก.พ.ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากส านักงาน ก.พ. 
 

  ข้อ 12.  ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับเงินจากส านักงาน ก.พ.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใดๆ  

หรือส านักงาน ก.พ.ได้ออกเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผู้รับทุนอันมิใช่ค่าใช้จ่ายที่ ส านักงาน 

ก.พ.จะต้องจ่ายเป็นทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงยินยอมให้ถือว่าเงินจ านวนดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ผู้รับทุน

ต้องชดใช้ให้แก่ส านักงาน ก.พ. ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากส านักงาน ก.พ.  
 

ข้อ 13.  เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ผู้รับทุนจะจัดหาบุคคลที่มี

คุณสมบัติและหลักทรัพย์ซึ่งส านักงาน ก.พ.เห็นสมควรมาท าสัญญาค้ าประกันกับส านักงาน ก.พ. ภายใน

เวลาที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด  และในกรณีที่ส านักงาน ก.พ.เห็นสมควรจะให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน 

ผู้รับทุนจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 (สาม) เดือน 
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  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุ

ประกันตามสัญญานี้ ผู้รับทุนตกลงจะจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่ภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่ 

ผู้ค้ าประกันเดิมตายหรือเป็นบุคคลล้มละลาย  โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่จะต้องค้ าประกันตามสัญญา 

ค้ าประกันเดิมทุกประการ  และหากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญาซึ่งส านักงาน ก.พ.มีสิทธิบอก

เลิกสัญญาได้ทันที 
 

  ผู้รับทุนได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้ไว้ต่อ

หน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

 

     ลงนาม………………….……………………………...…………..ผู้รับทุน 

      (…....................................................……….) 
 

 

ลงนาม………………………………………………...….....ส านักงาน ก.พ. 

      (…......................................…..……..….) 

 

ลงนาม…………………….…………………….……..…………..พยาน 

      (…..............................................…..……..….) 
 

 

ลงนาม…………………….…………………..………..…………..พยาน 

      (…..............................................…..……..….) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




