(สําเนา)

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพือ่ รับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม
หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป# 2561
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
---------------ดวยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม
หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป# 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 13 (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. วาดวยทุน
ของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน พรอมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อรับทุน
ดังตอไปนี้
1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 11 หนวย รวม 11 ทุน
(รายละเอียดของทุนแตละหนวยตามเอกสารแนบทาย 1)
2. ประเทศที่กําหนดใหไปศึกษา
ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่สํานักงาน ก.พ. และสวนราชการ/
หนวยงานของรัฐ เห็น ชอบรวมกัน ใหนักเรีย นทุน รัฐ บาลที่ไ ดรับ การคัด เลือกใหไดรับ ทุน ตามความตองการของ
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และ
เปAนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการจัดอันดับอยูในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับ
การศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐานเปAนสากล
3. ขอผูกพันในการรับทุน
3.1 ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เปAนระยะเวลาไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน
3.2 กรณีที่ผูไดรับทุนไมเขาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใชทุนตามสัญญา
ที่ไดทําไวกับ สํา นักงาน ก.พ. นอกจากจะตองชดใชเงิน ทุน ที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงิน อีก 2 เทา
ของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเปAนเบี้ยปรับอีกดวย

-24. เงือ่ นไขของการรับทุน
4.1 ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองเขารับการบรรจุและแตงตั้ง ในสวนราชการที่ ก.พ. กําหนด ให
แลวเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
4.2 ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (6 เดือน)
จากสวนราชการตนสังกัด ยกเวน กรณีที่สวนราชการไมอาจจัดอบรมขาราชการบรรจุใหม และมีการขยายเวลาการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
4.3 ผูมีสิทธิไดรับทุนที่ผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (6 เดือน) จากสวน
ราชการตนสั งกั ด และผานการตรวจสุ ขภาพจากคณะกรรมการแพทยFของ ก.พ. จะเขาสู ชวงการเตรี ยมความพรอม
(Preparatory Period)
4.4 ผูมีสิทธิไดรับทุนที่ผานการประเมินการเตรียมความพรอม (Preparatory Period) ตาม
เกณฑF ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด จึงจะสามารถเดินทางไปศึกษาดวยทุนรัฐบาล (Educational Period)
4.5 ผูมีสิทธิไดรับทุนที่ผานกระบวนการเขาสูชวงการศึกษา (Educational Period) จะตอง
ไดรับ การตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการแพทยFของ ก.พ. วามีความพรอมในการไปศึกษา ณ ตางประเทศ และจะตอง
เดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาโทในตางประเทศ ในประเทศ/สถาบันที่มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการที่ไดรับการ
ยอมรับ และตองไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการตนสังกัด และสํานักงาน ก.พ. กอน
4.6 สํานักงาน ก.พ. สนับสนุนใหผูรับทุนไดเขาฝXกงาน (Experience Period) ในหนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชนในตางประเทศในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน
5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
5.1 ผูมีสิทธิสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1.1 เปAนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บขาราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 (รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบทาย 2) และเปA น ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
ตามที่กําหนดไวในแตละหนวยทุนตามเอกสารแนบทาย 1
5.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
(1) เปAน ผู ที่กํา ลัง ศึก ษาอยู ในชั้น ป#สุด ทายของหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี
หรือ หลักสูตรอื่ นที่เทียบไดในระดับเดี ยวกัน และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึ กษาที่ ผ านมาในระดั บ
ปริญญาตรีไมต่ํา กวา 2.75 หรือ 3.00 แลวแตกรณี และเมื่อสํา เร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีแลว จะตองได
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ํากวา 2.75 หรือ 3.00 แลวแตกรณีตามที่ไดกําหนดไวในแตละหนวยทุน
ตามเอกสารแนบทาย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรอยละ 70.00
หรือ 75.00 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และมีอายุไมเกิน 35 ป# นับถึงวันที่ปcดรับสมัคร (วันที่ 27 ธันวาคม 2560) หรือ
(2) เปAน ผู ไดรับ ปริญ ญาตรีห รือคุณวุฒิอยางอื่น ที่เ ทีย บไดในระดับ เดีย วกัน
และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ํากวา 2.75 หรือ 3.00 แลวแตกรณีตามที่ไดกําหนดไวใน
แตละหนวยทุนตามเอกสารแนบทาย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)
หรื อ รอยละ 70.00 หรื อ 75.00 หรื อ เที ย บไดไมต่ํา กวานี้ และมี อ ายุ ไ มเกิ น 35 ป# นั บ ถึ ง วั น ที่ ปc ด รั บ สมั ค ร
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560)

-35.2 ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาไมเปAนไปตามหลักเกณฑFที่กําหนดไว ตามขอ 5.1.2 จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา
มาแสดงวาเปAนผูมีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียนที่กําหนดไวในแตละหนวยทุนตามเอกสารแนบทาย 1 หากผูใดไมมี
หนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
5.3 สํา หรั บ ทุ น ที่ ใ หไปศึ ก ษาตอในระดั บ ปริ ญ ญาโท ผู สมั ค รสอบตองเปA น ผู ซึ่ ง ไมเคย
ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเนนทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
5.4 ผูสมัครสอบซึ่งเปAนผูรับทุนรัฐบาลและอยูระหวางดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ
ไมมีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
5.5 เปAนผูที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
5.6 สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน เพื่อ
รับทุนรัฐบาลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝhายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในขอ 6 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
6. การรับสมัครสอบ
6.1 ผู ประสงคF จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละเอี ย ดไดที่ ศู น ยF ข าวสํา นั ก งาน ก.พ. 47/111
ถนนติวานนทF ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอรFเน็ตในเว็บไซตFของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรอมทั้งสามารถพิมพFแบบฟอรFมที่ใช
ในการสมัครสอบจากเว็บไซตFดังกลาว
6.2 กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธกี ารสมัคร
6.2.1 ผู ประสงคFจ ะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2560
ทางอินเทอรFเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปcดเว็บไซตF http://scholar.ocsc.go.th
(2) กรอกขอความในใบสมั ครใหถู กตองและครบถวน ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
ที่กําหนด ระบบจะออกแบบฟอรFมการชําระเงินผานเคานFเตอรF บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพFแบบฟอรFมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพFในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพFแบบฟอรFมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบ
สามารถเขาไปพิมพFแบบฟอรFมการชํา ระเงิน หรือบัน ทึกขอมูล ลงในสื่อบัน ทึกขอมูล ใหมไดอีก แตจะแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณFแลวไมได
6.2.2 นํ า แบบฟอรFม การชํ า ระเงิน ไปชํ า ระเงิน คาธรรมเนีย มในการสมัค รสอบ
เฉพาะที่เ คานFเ ตอรF บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ชื่อ บัญ ชี “คาธรรมเนีย มสอบทุน ของ ก.พ.”
ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2560 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณFเมื่อ
ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว
6.2.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ หนวยละ 100 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรFเน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-46.2.4 ผูสมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงิน ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงิน
ไดภายหลังการชําระเงิน 7 วัน
6.2.5 ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
6.2.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเปAนผูลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสF พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปAนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอ
เจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.3 เอกสาร หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบขอเขียน
(1) ใบสมัครที่พิมพFจากอินเทอรFเน็ต ติดรูปถายหนาตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ป# ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สํา เนาปริญ ญาบัต ร หรือ สํา เนาหนัง สือ รับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุมัติ
พรอมทั้งสํา เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นตลอดหลั กสู ต ร (Transcript of Records) ของระดั บ ปริ ญ ญาตรี
กรณีผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูชั้นป#สุดทายของระดับปริญญาตรี ใหนําสําเนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พรอมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาที่ผานมา
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
(4) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสําคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เปAนตน
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหเขียนรับรอง “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไวมุมดานขวาของเอกสารทุกฉบับ โดยใหบรรจุเอกสารดังกลาวใสในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล
และเลขประจําตัวสอบไวที่หนาซอง
6.4 ในการสมัครสอบ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปAนจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครสอบผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
จะถือวาผูนั้นเปAนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบให
6.5 ผูสมัครสอบมีสิทธิสมัครไดคนละ 2 ประเภททุน โดยแตละประเภททุนใหเลือกสมัครได
1 หนวยทุน
6.6 ผูที่ไดสมัครสอบไวแลว จะขอเพิ่ม ถอน หรือขอเปลี่ยนหนวยทุนที่สมัครสอบไวไมได
6.7 การสอบขอเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะดําเนินการสอบ
ที่สนามสอบกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล
6.8 ผูสมัครสอบที่เปAนผูพิการทางการเห็น ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยF เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑF
ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวย ความสะดวกใหในวันสอบ
ตามที่แจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบในวันสมัครสอบ และตามที่สํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร

-57. การแตงตั้งกรรมการเกีย่ วกับการสอบ
7.1 ก.พ. แตงตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น
เลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
7.2 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
7.3 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กําหนดระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปvญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครสอบและปvญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ
สอบแขงขันที่ไมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผูไดรับทุนแทน
7.4 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน และ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
8. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบและวิธกี ารสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 1๗ มกราคม 256๑ ทางเว็บไซตF http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th
หัวขอการประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
9. การสอบและเกณฑFการตัดสิน
9.1 ผูสมัครสอบจะตองสอบตามหลักสูตร โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้
9.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension
9.1.2 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถในการวิเ คราะหFแ ละการใชเหตุผ ล โดยการให
แปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประเด็นจากขอความ หรือบทความ แกปvญหาขอมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะหF
หาแนวโนมหรือการเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปAนไปไดจากขอมูล เหตุการณFทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม
9.1.3 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
จะประเมิน จากประวัติส วนตัว ประวัติการศึกษาของผู สมัคร เพื่อพิจ ารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ ที่จําเปAนสําหรับการไปศึกษาตอตางประเทศ เชน พื้นความรูที่จําเปAนสําหรับการไปศึกษาตอ
ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตอการรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
และการกลับมารับราชการ ประสบการณF ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณF การปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม
เชาวนF ปv ญ ญา และบุ ค ลิ ก ภาพอยางอื่ น เปA น ตน โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณF และ/หรื อ โดยการพิ จ ารณาประเมิ น
ดวยวิธีการตาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM)

-69.2 ผู ที่มีสิท ธิเ ขารับ การประเมิน ความเหมาะสมของบุค คลเพื่อ รับ ทุน แตละหนวยทุน
ตองสอบผานขอเขียนตามเกณฑFการตัดสิน ดังนี้
9.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ โดยตองไดคะแนนไมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย (mean)
ของผูเขาสอบทั้งหมด
9.2.2 สอบผานวิ ช าความสามารถทั่ ว ไปเชิ ง วิ ช าการ โดยตองไดคะแนนไมต่ํ า กวา
คะแนนเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมด
9.2.3 ไดคะแนนรวมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และวิ ช าความสามารถทั่ ว ไปเชิ ง วิ ช าการ
ตามที่กําหนดในขอ 9.2.1 และ 9.2.2 เรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยคัดไว จํานวนไมเกิน 5 เทาตอ 1 ทุน
ยกเวน ทุนหนวยใดมีจํานวน 2-4 ทุน ใหคัดไว จํานวนไมเกิน 3 เทาของจํานวนทุน
9.3 ผูสอบแขงขันไดในแตละหนวยทุนจะตองเปAนผูสอบไดคะแนนการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนไมต่ํากวารอยละ 70
9.4 ผูสอบแขงขั น ไดที่ ไดคะแนนการประเมิ น ความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรั บ ทุ น สู งสุ ด
มีสิทธิไดรับทุนกอนผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนต่ํากวาลงมาตามลําดับ
9.5 ในกรณีที่ผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเทากัน
ใหพิจารณาผูที่ไดคะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการสูงกวาเปAนผูมีสิทธิไดรับทุนกอน
ถาไดคะแนนเทากันอีกใหสัมภาษณFเปAนภาษาอังกฤษอีกครั้ง และใหผูที่ไดคะแนนสัมภาษณFเปAนภาษาอังกฤษสูงกวา
เปAนผูมีสิทธิไดรับทุนกอน
9.6 ผูสอบแขงขันไดที่มีสิทธิไดรับทุนหลายประเภท จะไดรับทุนที่ไดเลือกไวเปAนลําดับแรก
ในใบสมัครสอบกอน และเมื่อมีสิทธิไดรับทุนประเภทใดหรือทุนหนวยใดแลว จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุนที่เหลือทั้งหมด
9.7 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูมีสิทธิ
ไดรับทุนเทานั้น
9.8 ผูมี สิ ทธิไดรั บ ทุน รายใดไมมารายงานตั ว ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่สํ านั กงาน ก.พ.
กําหนดไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน
9.9 ถาผูมีสิทธิไดรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการใหทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน
จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปของทุนหนวยนั้น และยังมิไดรับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้เปAนผูมีสิทธิ
ไดรับทุนแทน ทั้งนี้ ตองภายในระยะเวลากอนเขารับการบรรจุแตงตั้ง (ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
9.10 กรณีที่ทุนหนวยใดไมมีผูสมัครสอบหรือไมมีผูมีสิทธิไดรับทุน คณะกรรมการดําเนินการสอบ
แขงขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาใหผูสอบแขงขันไดจากทุนหนวยอื่น หรือทุนอื่นเปAนผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
10. การรายงานตัวและการอบรม
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
11. การบรรจุและแตงตัง้
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองรายงานตัว และบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ ณ สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

-712. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทยFของ ก.พ. ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยFของ ก.พ.
ใหถือเปAนที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด
13. การทําสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ จะทําสัญญาได
ตอเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยFของ ก.พ. ที่ระบุวาพรอมที่จะไปศึกษาตอตางประเทศได
14. การรับเงินทุน
ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุน เมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลว และไดรับคาใชจาย เชน คาตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป-กลับ คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง คาใชจายประจําเดือน คาเลาเรียน คาหนังสือและคาอุปกรณF
การศึกษา คาคอมพิวเตอรF เปAนตน
15. การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา
ผูไดรับทุนตองเขาทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ยกเวน ทุนที่ไปศึกษา
ในสถานศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา
16. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง
ผูไดรับทุนตองสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ไดกําหนดไว และเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแลว จึงจะใหผูไดรับทุนเดินทางไปศึกษา
17. การเพิกถอนการใหทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
17.1 ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยFของ ก.พ.
17.2 กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นป#สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน ซึ่งไมสําเร็จการศึกษาในป#การศึกษา 2560 และ/หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอื่ นที่เทียบไดในระดั บเดียวกันไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 3.00 ยกเวน สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรF สาขาวิชาคอมพิวเตอรF สาขาวิชาเกษตรศาสตรF ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 2.75
17.3 หลีกเลี่ยงการบรรจุและแตงตั้งในสวนราชการที่ ก.พ. กําหนด ภายในระยะเวลาที่กําหนด
17.4 ไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจากสวนราชการ/หนวยงาน
ของรัฐตนสังกัด หรือไมผานการประเมินความเหมาะสมภายหลังประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนโดยคณะกรรมการที่
แตงตั้งโดยสวนราชการเจาของทุน แลวแตกรณี
17.5 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
17.6 ไมผานการประเมิ นการเตรี ยมความพรอม (Preparatory Period) ตามเกณฑF ที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด
17.7 เปAนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
17.8 ขาดการติดตอกับเจาหนาที่เกิน 1 ป#

-817.9 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากวา 550 (Paper–based)
หรือต่ํากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบไดต่ํากวานี้ หรือ
(2) ผลการสอบภาษาอัง กฤษไมเปAน ที ่ย อมรับ ของสถานศึก ษาที ่จ ะไปศึก ษาตอ
(ยกเวน ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)
17.10 หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ย งกํา หนดการเดิน ทางไปศึกษาตอเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแลว
17.11 ไมไดรั บ การตอบรั บใหเขาศึ กษาจากสถานศึ กษาในประเทศ/สถาบั น การศึ กษาใน
ตางประเทศที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และเดินทางไปศึกษาภายในระยะเวลา 3 ป# นับตั้งแตวันที่บรรจุเขารับราชการ
17.12 อื่น ๆ ตามที่ ก.พ. หรือสํานักงาน ก.พ. กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย 1
รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

0151401 กรมสงเสริมสหกรณ9

Accounting

0151402 สํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

กฎหมาย

หมายเหตุ

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

ประเทศ

-

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

กฎหมายระหวางประเทศ

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร9 ทางธุรกิจการเกษตร
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร
ทางเศรษฐศาสตร9สหกรณ9 ทางเศรษฐศาสตร9เกษตร หรือ
ทางการสหกรณ9
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ
2. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่าํ กวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่าํ กวานี้
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่สํานักงาน ก.พ. และสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เห็นชอบรวมกันใหนักเรียนทุนรัฐบาล
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ
และเปDนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการจัดอันดับอยูในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมี
มาตรฐานเปDนสากล

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
หนวยที่

สวนราชการ

0151403 กรมการปกครอง

0151404 กรมการปกครอง

หมายเหตุ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

ประเทศ

- Development Studies/
- Human Resources
and Organization
Development/
- Global Human
Development/
- Sustainable International
Development/
- Organizational Change
and Development
- International
Relations/
- International
Relations and Global
Governance/
- Migration and Global
Development

- Development/
- Human resource
Development/
- Organization development

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

- ความสัมพันธ9ระหวางประเทศ/
- งานกิจการชายแดนและชนกลุม
นอย

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
2 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร9 หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร9 หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่สํานักงาน ก.พ. และสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เห็นชอบรวมกันใหนักเรียนทุนรัฐบาล
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ
และเปDนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการจัดอันดับอยูในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมี
มาตรฐานเปDนสากล

๒

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

ประเทศ

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

0151405 กรมการปกครอง

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร9คอมพิวเตอร9 และ IT
(วิทยาศาสตร9คอมพิวเตอร9)
- Embedded Systems
and Instrumentation
MSc
- Social Anthropology
and Computing MA
- Advanced Computer
Science
(Computational
Intelligence) MSc
Mechatronics, Robotics, and
0151406 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน Mechatronics,
Automation Engineering
Robotics, and
Automation
Engineering

หมายเหตุ

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่สํานักงาน ก.พ. และสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เห็นชอบรวมกันใหนักเรียนทุนรัฐบาล
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ
และเปDนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการจัดอันดับอยูในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมี
มาตรฐานเปDนสากล

๓

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

ประเทศ

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

0151407 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน Telecommunication
Engineering

Telecommunication
Engineering

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

0151408 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน Supply Chain and
Logistics Management

Supply Chain and Logistics
Management

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

0151409 สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน

Forensic Accounting

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือ
สาขาวิชาการบัญชี
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

หมายเหตุ

Forensic Accounting

ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่สํานักงาน ก.พ. และสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เห็นชอบรวมกันใหนักเรียนทุนรัฐบาล
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ
และเปDนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการจัดอันดับอยูในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมี
มาตรฐานเปDนสากล

๔

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา : บรรจุกอนไปศึกษา)
หนวยที่

สวนราชการ

0151410 สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

ประเทศ

- Development
Economics/
- Economic Development
and Innovation

- Globalization and
Economic Development/
- Economic Development/
- Cost Benefit analysis and
Project Evaluation/
- Management and policy
tools for economic
development and
sustainability/
- Policies for sustainability
and development
การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

โท

เปDนไปตามประกาศ
รับสมัครฯ ขอ 2

ศึกษาศาสตร9
0131411 สํานักงาน
คณะกรรมการปzองกัน
และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

หมายเหตุ

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9 สาขาวิชารัฐศาสตร9
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาการจัดการ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะใหไปศึกษา จะกําหนดตามที่สํานักงาน ก.พ. และสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เห็นชอบรวมกันใหนักเรียนทุนรัฐบาล
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนตามความตองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ
และเปDนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการจัดอันดับอยูในลําดับตนของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับและมี
มาตรฐานเปDนสากล

๕

เอกสารแนบทาย 2

มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ผู ที ่จ ะเขารับ ราชการเป(น ขาราชการพลเรือ นตองมีคุณ สมบัติทั่ว ไป และไมมีล ัก ษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป5
(3) เป(นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป(นประมุขดวย
ความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เป(นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เป(นคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ<=นเฟ>อน ไมสมประกอบ
หรือเป(นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป(นผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป(นผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป(นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป(นกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(6) เป(นบุคคลลมละลาย
(7) เป(นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเป(นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป(นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เป(นผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(10) เป(นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป(นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเป(นขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเป(นกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ (9) ผูนั้น
ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป5แลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป5แลว และตองมิใชเป(นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
--------------------------------------

