(สําเนา)

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554
(ทุนสําหรับผูท้ ี่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
---------------------------------ด้วย สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554 (ทุนสําหรับ
ผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของ
รัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุน
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก จํานวน 3 หน่วย รวม 5 ทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2. ข้อผูกพันในการรับทุน
2.1 ผู้ ได้ รับทุ นที่ สํ าเร็ จ การศึก ษาตามที่ กําหนดจะต้องกลั บ มาปฏิ บั ติร าชการหรื อ
ปฏิบัติงานของทางราชการในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดเดิม
2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทํา
ไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของ
จํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
3.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี
3.3 เป็นผู้ที่ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ยกเว้นข้าราชการหรื อ
บุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว
3.4 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร
3.5 กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกในครั้งนี้
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3.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
3.6.1 เป็นผู้กาํ ลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศตามที่กําหนด
ไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ หรือ
3.6.2 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาและประเทศตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุ
เข้ารับราชการได้ และต้องเข้าศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 หรือ 2012
4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครคัดเลือกมีสิทธิสมัครทุนได้คนละ 1 หน่วยทุน
4.2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่
(1) Office of Educational Affairs (Thai Government Students’
Office), 28 Princes Gate, London SW7 1PT United Kingdom Tel. 020-7584-4538 Fax. 020-78239896 หรือ http://www.oeauk.net
(2) Brueau du Conseiller de l’Education, Ambassade Royale de
Thailande 8 rue Greuze-75116 PARIS, France Tel. 01-5626-0449 Fax. 01-5626-0736 หรือ
http://oeaparis.free.fr
(3) Office of Educational Affairs Paris (Office Branch Berlin), The
Royal Thai Embassy, Lepsiusstr. 64/66 12163 Berlin, Germany Tel. 030-7948-1214 Fax. 0307948-1511 หรือ E-mail address: oeaparis.berlin@yahoo.de
(4) Office of Educational Affairs,74-76 Hopetoun Circuit, Yarralumla,
Canberra, ACT 2600, Australia Tel. 02-6281-1371 Fax. 02-6285-3071 หรือhttp://www.ocsc.org.au/
(5) Office of Educational Affairs, Fuji Park Hills Room 301, 5-4-3
Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku Tokyo 141-0022, Japan Tel. 03-5424-0652 Fax. 03-5424-0658
หรือ http://www.thaiembassy.jp/education/
(6) สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศต่างๆในประเทศที่กําหนดให้ไป
ศึกษาต่อ ในกรณีที่ไม่มีสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศนั้นๆ
(7) ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์
ซอย 4 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2547 1911 และ 0 2547 1914
โทรสาร 0 2547 1346
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นอกจากนี้ ผู้ประสงค์ จ ะสมัค รคั ดเลื อ กสามารถดู ร ายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ การรั บ สมัค ร
พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ ใน Website ของสํานักงาน
ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน”
4.3 การยื่นใบสมัครคัดเลือก
ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ไปยัง กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่
47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนวงเล็บไว้ที่
มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับฯ” ภายในวันที่ 11 เมษายน
2555
ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร
คั ด เลือ กเป็ น สํ า คั ญ ใบสมั ค ร เอกสารและหลักฐานต่ า งๆ ที่ส่ ง หลั ง วัน ที่ 11 เมษายน 2555 จะไม่รั บ
พิจารณา
4.4 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดําขนาด
1X1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จํานวน 1 รูป
(2) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครคัดเลือกกําลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษานั้น ๆ หรือหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข และจะต้องระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา
พร้อมทั้งวันเปิดภาคการศึกษาไว้ด้วย
(3) หลักสูตรการศึกษาพร้อมเกณฑ์การวัดผลของสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่
หรือที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาตามข้อ 3.6
(4) สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่ใช้ในการสมัครเข้า
ศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือภาษาอื่น (ถ้ามี)
(5) สําเนาผลการสอบ GRE หรือ GMAT (ถ้ามี)
(6) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้เคยสอน จํานวน 2 ท่าน
รวม 2 ฉบับ (ให้ใช้แบบฟอร์ม OCSC 1)
(7) เอกสารซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี)
(8) เรียงความในหัวข้อ “ความตั้งใจหรือเหตุผลในการศึกษาต่อต่างประเทศ”
(Personal Statement) เป็นภาษาอังกฤษ จํานวนประมาณ 500 คํา (ใช้กระดาษ A4 แบบอักษร Times
New Roman ขนาด 12 ระยะห่างระหว่างบรรทัด Double space) และจะต้องลงนามด้วยลายมือรับรองว่า
เป็นผู้จัดทําเรียงความดังกล่าวด้วยตนเอง
(9) เรียงความในหัวข้อ “การนําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ใน
ราชการ” เป็นภาษาอังกฤษ จํานวนประมาณ 500 คํา (ใช้กระดาษ A4 แบบอักษร Times New Roman
ขนาด 12 ระยะห่างระหว่างบรรทัด Double space) และจะต้องลงนามด้วยลายมือรับรองว่า เป็นผู้จัดทํา
เรียงความดังกล่าวด้วยตนเอง
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(10) หลักฐานการศึกษา
กรณีกําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
- ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นสําเนา
ปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน 1 ชุด และผลการเรียนในระดับที่กําลังศึกษาอยู่ที่ผ่านมา จํานวน 1 ชุด
- ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ผู้สมัครคัดเลือก
จะต้องยื่นสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด และสําเนาหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
โทในสาขาวิชา และประเทศที่สมัครรับทุน โดยไม่มีเงื่อนไข จํานวน 1 ชุด
(11) ประวัติส่วนตัว (Resume) ของผู้สมัคร เขียนเป็นภาษาไทย
(12) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางไทย (Passport) อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ชุด
(13) หนังสืออนุญาตให้สมัครคัดเลือก และหนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงาน ว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจําที่รับผิดชอบหรือจะมอบหมายภารกิจประจําให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 และ 5.1 (กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรือ
เป็นบุคลากรภาครัฐ)
สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
4.5 ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กจะต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
ประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐาน
แล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ทันที
4.6 สําหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกแล้ว จะขอถอน หรือขอเปลี่ยนหน่วยทุนที่สมัครไว้
อีกไม่ได้
4.7 สําหรับผู้พิการ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ทางการมองเห็น
ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ทางกายหรือการเคลื่อนไหว สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้ในวันสัมภาษณ์ตามที่แจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
5.1 ก.พ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
5.2 คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก จะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการสมัคร
และประเมินความเหมาะสมในการรับทุน
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5.3 ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก วางระเบียบ
และวิธีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกและปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ
คัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัครคัดเลือกฉบับนี้ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน โดยให้ประธานกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก หรือรองประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือกเป็นผู้ประกาศให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบ
6. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
การคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ดังนี้
6.1 การกลั่นกรองเอกสารการสมัคร จะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติการศึกษา
ประวัติส ่ว นตัว ของผู ้ส มัค ร สถานภาพการศึก ษาในปัจ จุบัน หนัง สือ รับ รองจากอาจารย์ที ่ป รึก ษา หรือ
อาจารย์ผู้เคยสอน และผลงานอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางการศึกษาซึ่งแสดงถึง
ความรู้ความสามารถของผู้สมัครคัดเลือก เรียงความในหัวข้อที่แสดงความตั้งใจหรือเหตุผลในการศึกษาต่อ
ต่างประเทศและเรียงความในหัวข้อเกี่ยวกับการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในราชการ
6.2 การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น พื้นความรู้
ที่จําเป็นสําหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความตั้งใจจริงและทัศนคติในการรับทุนเพื่อกลับมารับราชการ
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ผู ้ม ีส ิท ธิเ ข้า รับ การสัม ภาษณ์จ ะต้อ งเป็น ผู ้ผ ่า นการพิจ ารณากลั ่น กรองจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารการสมัคร และจะต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
6.3 ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การสั ม ภาษณ์ คื อ ผู้ ที่ ไ ด้ ลํ า ดั บ คะแนนการกลั่ น กรองเอกสาร
การสมัครสูงสุดลงมาตามลําดับจํานวนไม่เกิน 3 เท่าของจํานวนทุน
6.4 ผู้มีสิทธิได้รับทุน คือ ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 โดยมีคะแนน
สูงสุดเรียงลงมาตามลําดับเท่าจํานวนทุน และจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น
6.5 กรณีทุนหน่วยใดไม่มีผู้สมัครคัดเลือก หรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากทุนหน่วยอื่นเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
7. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิได้รับทุน
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทาง website ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน”
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8. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้มีสิทธิได้รับทุน จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด หรือจากแพทย์อื่นที่ทางการของประเทศที่กําลังศึกษาอยู่
รับรองโดยใช้แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ทั้งนี้ ผลการตรวจ
สุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.ถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัย
จะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด
9. การทําสัญญา
9.1 ผู้ มีสิ ท ธิ ได้ รั บทุ นจะต้องทําสัญญาตามแบบสัญ ญาที่ สํานั กงาน ก.พ.กําหนด
9.2 ผู้ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ ทุน จะต้อ งทํ า สัญ ญาการรับ ทุน ณ สํา นัก งานผู ้ดูแ ลนัก เรีย นใน
ประเทศที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ กรณีเป็นประเทศที่ไม่มีสํานักงานผู้ดูแลนักเรียน ให้ทําสัญญา ณ สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของไทยประจําประเทศที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ หรือทําสัญญาที่
สํานักงาน ก.พ.
9.3 ให้ผู ้ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ ทุน เตรีย มเอกสารที ่ต ้อ งนํ า มาในวัน ทํ า สัญ ญาได้แ ก่ บัต ร
ประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 4 ชุด
9.4 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนแจ้งชื่อพร้อมที่อยู่
ของผู้ค้ําประกันในประเทศไทยให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยประจําประเทศที่ผู้มี
สิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ทราบด้วย
คุณสมบัติของผู้ค้ําประกัน
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(2) เป็นผู้มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(3) (ก) ผู้ค้ําประกันจะต้องเป็นบิดา หรือมารดาของผู้ได้รับทุนโดยผู้ค้ํา
ประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทําสัญญาค้ําประกัน หรือ
(ข) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ําประกันตามข้อ (ก) ได้ ผู้ค้ําประกัน
จะต้องเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ได้รับทุน โดยผู้ค้ําประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ใน
การทําสัญญาค้ําประกัน หรือ
(ค) ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ําประกันตามข้อ (ก) และ (ข) ได้ให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญาของผู้ได้รับทุน ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผล
การพิจารณาตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ได้รับทุนไม่มีบุคคลตามข้อ (ก) และ (ข) ที่จะมาทําสัญญาค้ําประกัน และ
ผู้ได้รับทุนมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาก็ให้ผู้ได้รับทุนทําสัญญารับทุนโดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันได้
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(4) ในวันทําสัญญาค้ําประกัน ให้ผู้ค้ําประกันทําสัญญา ณ หน่วยงานต้น
สังกัด หรือสํานักงาน ก.พ. โดยมีเอกสารหลักฐาน คือ
(1) บัตรประจําตัวประชาชน
(2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา ฉบับละ 5 ชุด
กรณีที่ผู้ค้ําประกันมีคู่สมรสแล้ว คู่สมรสจะต้องลงนามให้ความยินยอมใน
สัญญาค้ําประกันในวันทําสัญญาด้วย
10. เงื่อนไขการรับทุน
10.1 ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหนังสือของสถานศึกษาตามที่กําหนดในข้อ 4.4 (2) ซึ่ง
ยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ หรือหนังสือยืนยันการตอบรับให้เข้าศึกษาจาก
สถานศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมทั้งระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และวันเปิดภาคการศึกษาให้สํานักงาน ก.พ.
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนการทําสัญญาการรับทุน
10.2 ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่เป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐจะต้องส่งหลักฐาน
การได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด
10.3 ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ทุ น จะต้ อ งทํ า สั ญ ญาการรั บ ทุ น และสั ญ ญาค้ํ า ประกั น ให้ เ สร็ จ
เรียบร้อยโดยสํานักงาน ก.พ. จะแจ้งการอนุมัติให้รับทุนไปยังสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ หรือ
สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยประจําประเทศที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่
เพื่อดําเนินการต่อไป
10.3.1 สําหรับผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ.จะแจ้งการอนุมัติ
ให้รับทุนไปยังสํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของ
ประเทศไทยประจําประเทศที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่ โดยผู้มีสิทธิได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆตั้งแต่
วันที่ทําสัญญาการรับทุน และสัญญาค้ําประกันเสร็จเรียบร้อย และได้รับค่าเล่าเรียนสําหรับภาคการศึกษาที่ผู้มี
สิทธิได้รับทุนกําลังศึกษาอยู่
10.3.2 สํ า หรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ให้ เ ข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จะได้ รั บ
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
10.4 ผู ้ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ ทุน จะต้อ งเข้า ศึก ษาต่อ ในระดับ สาขาวิช า สถานศึก ษาและ
ประเทศที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
10.5 ผู้ได้รับทุนจะขอย้ายสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใด จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากสํานักงาน ก.พ. และให้ย้ายได้เฉพาะสถานศึกษาที่ ก.พ. กําหนดเท่านั้น
10.6 ผู้ได้รับทุนที่เป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติราชการชดใช้
ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดเดิม
10.7 ผู้ได้รับทุนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. จะ
จัดสรรให้ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กําหนด
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11. การเพิกถอนการให้ทนุ
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุนหากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
11.1 ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือจาก
แพทย์อื่นที่ทางการของประเทศที่กําลังศึกษาอยู่รับรอง
11.2 ไม่มีหนังสือยืนยันจากสถานศึกษาว่ากําลังศึกษาอยู่ หรือหนังสือยืนยันการตอบรับ
ให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมทั้งระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และวันเปิดภาคการศึกษา
ตามที่ระบุในข้อ 10.1
11.3 ไม่มีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครคัดเลือก หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงานว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจําที่รับผิดชอบหรือจะมอบหมายภารกิจประจําให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา และหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.4 (13) และ 10.2
11.4 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน
ก.พ. กําหนด
11.5 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
11.6 เป็นผู้มีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน
11.7 หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา
และประเทศ ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก
11.8 หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ)

วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกต้อง
มชาย การดี
(นายสมชาย การดี)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

