สั ญญาการรับทุน ก.พ. เพือ่ ศึกษาวิชาในประเทศและหรือต่ างประเทศ
สั ญญาทาที.่ ...........................................................
วันที่…………..เดือน……..………….…..พ.ศ. ….
โดยที่รัฐบาลมีเจตจานงจะส่ งบุคคลไปศึกษาวิชาในประเทศและหรื อต่ างประเทศ เพื่อให้ เกิด
ความรู้ ความชานาญงาน แล้ วให้ กลับมารับราชการเป็ นประโยชน์ อย่ างยิ่งแก่ ประเทศชาติ สืบไป และเป็ นหน้ าที่
ของสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน ที่จะดาเนินการให้ สาเร็ จผลสมความมุ่งหมายดังกล่ าว รวมทั้ง
จั ด การในเรื่ อ งเงิ นค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า เดิ นทาง ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า ฝึ กงาน ค่ า ดู งาน หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่จ ะต้ องจ่ า ย
ตามระเบียบข้ อบังคับที่ ก.พ. กาหนดให้ แก่ ผ้ ูได้ รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชาในประเทศและหรือต่ างประเทศ
ตลอดระยะเวลาทีศ่ ึกษาและควบคุมดูแลจัดการศึกษาสาหรับผู้ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นไปตามข้ อความที่ระบุไว้
ในสั ญญานี้
และโดยที่ข้าพเจ้ า……….………………………….………………เกิดเมื่อวันที.่ ...................
เดือน....................................พ.ศ. ................ อายุ…….…….…..ปี อยู่บ้านเลขที่………………….………….
ตรอก/ซอย…………………….…………………………ถนน………………………………………….……….
ตาบล/แขวง…………………………….………………อาเภอ/เขต...…......................…….………….…………
จังหวัด….………..………….……...............................บิดาชื่อ…......................................………………………
มารดาชื่อ….………………………………..………..………... เป็ นผู้ได้ รับการคัดเลือกเพือ่ ศึกษาวิชาในประเทศ
และหรือต่ างประเทศตามเจตจานงดังกล่าวข้ างต้ น
ข้ าพเจ้ าจึงขอทาสั ญญาให้ ไว้ แก่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน ซึ่งต่ อไปในสั ญญา
นีจ้ ะเรียกว่า “ผู้รับสั ญญา” ตามข้ อความดังต่ อไปนี้
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ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าตกลงรั บเงินค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เพื่อ ศึกษาจนสาเร็ จปริ ญญาตรี ค่ าใช้ จ่ายในการ
เตรี ยมตั ว ก่ อ นไปศึ ก ษาวิช าในต่ า งประเทศ ค่ า เดิ นทาง ค่ า เล่ า เรี ยน ค่ า ฝึ กงาน ค่ า ดู งาน หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น ๆ
ที่จะต้ องจ่ ายตามระเบียบข้ อบังคับที่ ก.พ.กาหนดจากผู้รับสั ญญา ซึ่ งต่ อไปในสั ญญานี้จะเรี ยกว่ า “ทุน ก.พ.”
เพื่อ ศึ ก ษาวิช าในประเทศและหรื อ ต่ า งประเทศจนกว่ า จะสาเร็ จ การศึ กษาตามโครงการศึ กษาที่ ก.พ. หรื อ
ผู้รับสั ญญากาหนด
ข้ อ 2. ในระหว่างทีข่ ้ าพเจ้ ารับทุน ก.พ. ตามสั ญญานี้ และในกรณีที่ ก.พ. หรื อผู้รับสั ญญาจัดให้
ข้ าพเจ้ าไปศึ กษาต่ างประเทศ โดยให้ ต้องเข้ าศึกษาภาษาต่ างประเทศเพิ่มเติมในประเทศไทยก่ อนเดินทางไป
ศึกษาวิชาในต่ างประเทศ ข้ าพเจ้ ายินยอมเข้ าศึกษาและจะตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่ างดีทสี่ ุ ด
ข้ อ 3. ในระหว่างทีข่ ้ าพเจ้ ารับทุน ก.พ.ศึกษาวิชาในประเทศและหรือต่ างประเทศตามสั ญญานี้
ข้ าพเจ้ ายินยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของ ก.พ. โดยข้ าพเจ้ าจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้ อบังคับ หรือ
คาสั่ งของ ก.พ. และของผู้รับสั ญญา ที่ได้ กาหนดหรื อสั่ งการเกี่ยวกับการควบคุมการศึ กษา ความประพฤติและ
หรื อการใช้ จ่ายเงินของนักเรี ยนในประเทศและหรื อต่ างประเทศ ทั้งที่ได้ ออกใช้ บังคับอยู่แล้ วก่ อนวันที่ข้าพเจ้ า
ลงนามในสั ญญานี้ และทีจ่ ะออกใช้ บังคับต่ อไปในภายหลัง โดยข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมถือว่าระเบียบข้ อบังคับหรือ
คาสั่ งต่ างๆ ดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญานี้ และข้ าพเจ้ าจะเชื่ อฟั งและปฏิบัติตามคาสั่ งและคาตักเตือนของ
ผู้ที่ ก.พ. มอบหมายให้ ควบคุมดูแลนักเรียนในต่ างประเทศด้ วย
ข้ อ 4. ในระหว่ างที่ข้าพเจ้ ารั บทุน ก.พ.ตามสั ญญานี้ ถ้ าข้ าพเจ้ าสละสิ ทธิการรั บทุน ก.พ.ก็ดี
หรือไม่ เดินทางไปศึกษาวิชาในต่ างประเทศ ตามที่ ก.พ. หรื อผู้รับสั ญญากาหนดก็ดี หรื อถ้ าข้ าพเจ้ าฝ่ าฝื นสั ญญา
ข้ อ 2 หรื อข้ อ 12 วรรคสอง จน ก.พ.หรื อผู้รับสั ญญาสั่ งงดให้ ทุน ก.พ. หรื อบอกเลิกสั ญญาการรั บทุน ก.พ.แก่
ข้ าพเจ้ าก็ดี ข้ าพเจ้ ายินยอมชดใช้ ทุน ก.พ.ที่ผ้ ูรับสั ญญาได้ จ่ายไปแล้ วทั้งสิ้ นกับใช้ เงินอีกสองเท่ าของจานวนทุน
ก.พ.ดังกล่ าว ให้ เป็ นเบีย้ ปรับแก่ ผ้ รู ับสั ญญาด้ วยทันที
ข้ อ 5. ในระหว่ างที่ข้าพเจ้ ารับทุน ก.พ.ศึกษาวิชาในต่ างประเทศ ตามสั ญญานี้ข้าพเจ้ าจะตั้งใจ
และเพียรพยายามอย่ างดีทสี่ ุ ดทีจ่ ะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ ก.พ. หรื อผู้รับสั ญญากาหนด ข้ าพเจ้ าจะ
ไม่ หลีกเลีย่ ง ละเลย ทอดทิง้ ยุติหรื อเลิกการศึกษาก่ อนสาเร็ จการศึกษาตามโครงการศึกษานั้น เว้ นแต่ จะยุติหรื อ
เลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของ ก.พ.หรือผู้รับสั ญญา
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ข้ อ 6. ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ ประพฤติหรื อไม่ ปฏิบัติตามสั ญญาข้ อ 3 ข้ อ 5 ในประการหนึ่งประการใด
ข้ าพเจ้ ายินยอมทีจ่ ะรับโทษตามทีก่ าหนดไว้ ในข้ อบังคับหรื อระเบียบของ ก.พ. ว่ าด้ วยการควบคุมการศึกษาและ
ความประพฤติของนักเรียนในประเทศและหรือต่ างประเทศ
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ ประพฤติหรื อไม่ ปฏิบัติตามสั ญญาข้ อ 5 โดยหลีกเลี่ยงไม่ เข้ าหรื ออยู่ศึกษา
ในสถานศึกษาที่ ก.พ.หรื อผู้รับสั ญญากาหนด หรื อละเลย ทอดทิง้ ยุติหรื อเลิกการศึกษาประการหนึ่งประการใด
ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชดใช้ ทุน ก.พ.ที่ผ้ ูรับสั ญญาได้ จ่ายไปแล้ วทั้งสิ้ น กับใช้ เงินอีกสองเท่ าของจานวนทุน ก.พ.
ดังกล่ าวให้ เป็ นเบีย้ ปรับแก่ ผ้ รู ับสั ญญาด้ วยทันที
ข้ อ 7. ในระหว่ างที่ข้าพเจ้ ารั บทุน ก.พ. ศึ กษาวิชาตามสั ญญานี้ หาก ก.พ.หรื อผู้รับสั ญญา
พิจารณาเห็นว่า ข้ าพเจ้ าไม่ มีทางทีจ่ ะสาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนดหรื อมีเหตุอันไม่ สมควรจะให้ ข้าพเจ้ า
คงอยู่ศึกษาต่ อไปไม่ ว่าด้ วยเหตุใดๆ หรือข้ าพเจ้ าได้ รับโทษให้ กลับประเทศไทย ก.พ.หรื อผู้รับสั ญญามีอานาจสั่ ง
ให้ ข้าพเจ้ ายุติหรื อเลิกการศึ กษาและหรื อสั่ งให้ ข้าพเจ้ าเดินทางกลับประเทศไทยได้ ในกรณีนี้ ก.พ.หรื อผู้รับ
สั ญญาจะสั่ งงดให้ ทุน ก.พ. แก่ ข้าพเจ้ าเสี ยตั้งแต่ วันที่สั่งให้ ยุติหรื อเลิกการศึกษาหรื อตั้งแต่ วันหนึ่งวันใดถัดจาก
วันทีส่ ั่ งดังกล่าวนั้นด้ วยก็ได้
ข้ อ 8. เมื่อ ก.พ.หรื อผู้รับสั ญญากาหนดให้ ข้าพเจ้ าเข้ ารั บราชการในกระทรวงทบวงกรมใด
เมื่อใด โดยให้ ได้ รับเงินเดือนตามที่ ก.พ.กาหนดให้ แล้ ว ข้ าพเจ้ าสั ญญาว่ าข้ าพเจ้ าจะเข้ ารับราชการในกระทรวง
ทบวงกรมตามที่ ก.พ.หรื อผู้รับสั ญญากาหนดให้ และจะรั บราชการอยู่ต่อไปอีกในกระทรวงทบวงกรมนั้นและ
หรือกระทรวงทบวงกรมอืน่ ที่ ก.พ.หรือผู้รับสั ญญาเห็นชอบติดต่ อกันเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่ าสองเท่ าของระยะเวลา
ที่ข้าพเจ้ าได้ รับทุน ก.พ.ตามสั ญญานี้ หรื อระยะเวลาที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มจากทางราชการ
ในระหว่ างศึกษาวิชาในต่ างประเทศตามสั ญญานี้ ทั้งนี้ สุ ดแต่ เวลาใดจะมากกว่ ากัน
ข้ อ 9. ถ้ า ข้ า พเจ้ า ไม่ ก ลับ ประเทศไทยภายในเวลาที่ ก.พ.หรื อ ผู้ รับ สั ญญาก าหนดก็ดี หรื อ
ไม่ ยอมเข้ ารับราชการในกระทรวงทบวงกรมตามที่ ก.พ.หรื อผู้รับสั ญญากาหนดให้ ก็ดี หรื อข้ าพเจ้ าไม่ ประพฤติ
หรือไม่ ปฏิบัติตามสั ญญานีใ้ นประการหนึ่งประการใดจน ก.พ.หรือผู้รับสั ญญาสั่ งให้ ข้าพเจ้ ากลับประเทศไทยก็ดี
ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชดใช้ ทุน ก.พ. ทีผ่ ้ รู ับสั ญญาได้ จ่ายไปแล้ วทั้งสิ้ น กับใช้ เงินอีกสองเท่ าของจานวนทุน ก.พ.
ดังกล่ าวให้ เป็ นเบีย้ ปรับแก่ ผ้ รู ับสั ญญาด้ วยทันที
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ถ้ าข้ าพเจ้ ารั บราชการไม่ ครบกาหนดเวลาตามที่กล่ าวในข้ อ 8 แห่ งสั ญญานี้ ข้ าพเจ้ ายินยอมรั บ
ผิดชดใช้ ทุน ก.พ.ที่ผ้ ูรับ สั ญญาได้ จ่า ยไปแล้ วรวมทั้งเบี้ยปรั บดังกล่ าวในวรรคแรกทันที โดยลดลงตามส่ วน
จานวนเวลาที่ข้าพเจ้ ารั บราชการชดใช้ ไปบ้ างแล้ ว เว้ นแต่ ในกรณีซึ่ง ก.พ. และกระทรวงการคลังจะใช้ ดุลพินิจ
พิจารณาเห็นว่ ามีเหตุผลอันสมควรให้ ข้าพเจ้ าพ้ นความรับผิด
ถ้ าการทีข่ ้ าพเจ้ าไม่ เข้ ารับราชการหรือออกจากราชการก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่ าวในวรรคแรก
หรือวรรคสอง แล้วแต่ กรณี เป็ นเพราะเหตุทขี่ ้ าพเจ้ าเจ็บป่ วยและ ก.พ. และกระทรวงการคลังได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ า
ข้ าพเจ้ าไม่ อาจหรือไม่ เหมาะสมที่จะรับราชการ ข้ าพเจ้ าจึงจะไม่ ต้องรับผิดดังกล่ าว ในวรรคแรกหรือวรรคสอง
แล้ วแต่ กรณี แต่ ถ้าในระหว่ างเวลาสามปี นั บแต่ วันที ก.พ.หรื อผู้รับสั ญญากาหนดให้ เข้ ารั บราชการหรื อวันที่
ข้ าพเจ้ าได้ ออกจากราชการ ข้ าพเจ้ าไปทางานในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท ห้ างร้ านของเอกชน หรือองค์ การระหว่ างประเทศ หรือองค์ การต่ างประเทศ โดยได้ รับเงินเดือน และประโยชน์ อย่างอืน่ สู งกว่ าเงินเดือนทีข่ ้ าพเจ้ าได้ รับจาก
กระทรวงทบวงกรม ข้ าพเจ้ ายินยอมรั บผิดชดใช้ ทุน ก.พ. และเบี้ยปรั บตามที่กล่ าวในวรรคแรกหรื อวรรคสอง
แล้ วแต่ กรณี เว้ นแต่ ในกรณีซึ่ง ก.พ.และกระทรวงการคลังจะใช้ ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ ามีเหตุผลอันสมควรให้
ข้ าพเจ้ าพ้นความรับผิด
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ ประพฤติหรื อไม่ ปฏิบัติตามสั ญญานี้ในประการหนึ่งประการใด จน ก.พ.
หรื อผู้รับสั ญญาสั่ งให้ ข้าพเจ้ ากลับประเทศไทยนั้น ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เข้ ารั บราชการในกระทรวงทบวงกรมตามที่
ก.พ.หรือผู้รับสั ญญากาหนดให้ แล้ ว ข้ าพเจ้ าจึงจะไม่ ต้องรับผิดดังกล่ าวในวรรคแรก
ข้ อ 10. ในกรณีที่ข้าพเจ้ ามีหนี้สินหรือความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก ไม่ ว่าจะเกี่ยวกับการศึกษา
หรื อไม่ ก็ตาม ในระหว่ างที่ข้าพเจ้ ารั บทุน ก.พ.ตามสั ญญานี้หรื อ ในระหว่ างที่ข้าพเจ้ า อยู่ในต่ างประเทศโดย
ต่ อเนื่องกับเวลาดังกล่ าว รวมทั้งระหว่ างที่ข้าพเจ้ าเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อผู้รับสั ญญาพิจารณาเห็นเป็ น
การจาเป็ นหรื อสมควรที่จะออกเงินทดรองจ่ ายเพื่อชาระหนี้สินหรื อปลดเปลือ้ งความรั บผิดแก่ บุคคลภายนอก
แทนข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ ผ้ รู ับสั ญญาออกเงินทดรองจ่ ายเพือ่ การดังกล่ าวไปก่ อนได้ แม้ จะมิได้ แจ้ งให้
ข้ าพเจ้ าทราบล่ วงหน้ าก่ อนก็ตาม และให้ ถือว่ าเงินจานวนที่ผ้ ูรับสั ญญาได้ ออกทดรองจ่ ายไปแล้ วดังกล่ าวเป็ น
หนีส้ ิ นทีข่ ้ าพเจ้ ามีต่อผู้รับสั ญญา ซึ่งข้ าพเจ้ าจะชดใช้ ให้ แก่ ผ้ รู ับสั ญญาทันทีเมื่อได้ รับแจ้ งจากผู้รับสั ญญา
ข้ อ 11. ในกรณีทขี่ ้ าพเจ้ าได้ รับเงินจากผู้รับสั ญญาเพือ่ เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการใดๆ หรือ ผู้รับสั ญญา
ได้ ออกเงินทดรองจ่ ายเพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายใด ๆ ของข้ าพเจ้ าอันมิใช่ ค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ูรับสั ญญาจะต้ องจ่ ายเป็ นทุน ก.พ.
ตามสั ญญานี้ ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ ถือว่ าเงินจานวนที่ข้าพเจ้ าได้ รับไป หรื อที่ผ้ ูรับสั ญญาได้ ออกทดรองจ่ าย
ไปแล้ วดังกล่ าวเป็ นหนี้สินที่ข้าพเจ้ ามีต่อผู้รับสั ญญาซึ่ งข้ าพเจ้ าจะชดใช้ แก่ ผ้ ูรับสั ญญาทันทีเมื่อได้ รับแจ้ งจาก
ผู้รับสั ญญา
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ข้ อ 12. เพื่อเป็ นหลักประกัน ในการปฏิบัติตามสั ญญาฉบับนี้ ข้ าพเจ้ าจะได้ จัดหาบุ คคลที่มี
คุณสมบัติและหลักทรั พย์ ซึ่ งผู้รับสั ญญาเห็นสมควรมาทาสั ญญาค้าประกันข้ าพเจ้ าภายในเวลาที่ผ้ ูรับสั ญญา
กาหนด และในกรณีทผี่ ้ รู ับสั ญญาเห็นสมควรจะให้ ข้าพเจ้ าเปลี่ยนผู้คา้ ประกัน ข้ าพเจ้ าจะปฏิบัติตามทุกประการ
ในกรณีผ้ คู า้ ประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายในระหว่ างอายุประกันตาม
สั ญญานี้ ข้ าพเจ้ าจะต้ องจัดให้ มีผ้ ูค้าประกันรายใหม่ ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันที่ผ้ ูค้าประกันเดิมตายหรื อเป็ น
บุคคลล้ มละลาย โดยผู้คา้ ประกันรายใหม่ จะต้ องคา้ ประกันตามสั ญญาคา้ ประกันเดิมทุกประการ และหากข้ าพเจ้ า
ไม่ ปฏิบัติตามให้ ถือว่ าผิดสั ญญาซึ่งผู้รับสั ญญามีสิทธิบอกเลิกสั ญญาได้ ทนั ที
ข้ าพเจ้ าได้ ทราบและเข้ าใจข้ อความในสั ญญาฉบับนีด้ ีแล้ว จึงได้ ลงนามในสั ญญานี้
ลงนาม………………….…………….…..…………..ผู้ให้ สัญญา
(…...................................................……….)
ลงนาม…………………….…….………..…………..พยาน
(…………………..……..…………….…….)
ลงนาม…………………….…….………..…………..พยาน
(…………………..……..……….………….)
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
วันที.่ ....................เดือน....................................พ.ศ. ........
รับสั ญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในประเทศและหรือต่ างประเทศ ตามที.่ ...................
....................................................................................ให้ ไว้ข้างต้ น
ลงนาม…………………….…………………..…..ผู้รับสั ญญา
(…......................................…..……..….)
เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้รับมอบอานาจ

