(สําเนา)

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพือ่ รับทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๖๑
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------ด-วยธนาคารแหงประเทศไทยขอความรวมมือจากสํานักงาน ก.พ. ให-ดําเนินการสอบแขงขันเพื่อรับ
ทุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป 25๖๑ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
13 (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. วาด-วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551
จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน พร-อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อรับทุนดังตอไปนี้
1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 11 หนวย รวม 15 ทุน
(รายละเอียดของทุนแตละหนวยตามเอกสารแนบท-าย 1)
2. ข-อผูกพันในการรับทุน
2.1 ผู-ได-รับทุนจะต-องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแหงประเทศไทยเป>นระยะเวลาไมน-อยกวา
๒ เทาของระยะเวลาที่ได-รับทุน
2.2 กรณีที่ผู-ได-รับทุนไมเข-าปฏิบัติงานชดใช-ทุนตามสัญญาที่ได-ทําไว-กับธนาคารแหงประเทศไทย
นอกจากจะชดใช-เงินทุนที่ได-จายไปแล-วทั้งสิ้น ยังจะต-องชดใช-เงินอีก ๑ เทา ของจํานวนเงินทุนดังกลาวให-เป>นเบี้ยปรับ
อีกด-วย
3. คุณสมบัติของผู-มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู-มีสิทธิสมัครสอบจะต-องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1.1 เป>นผู-มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข- า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 (รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท- า ย 2) และเป> น ผู- มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
ตามที่กําหนดไว-ในแตละหนวยทุนตามเอกสารแนบท-าย 1
3.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
(1) เป>น ผู-ที่กํา ลัง ศึก ษาอยู ในชั้น ป สุด ท-า ยของหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได-ในระดับเดียวกัน และต-องได-คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมาในระดับ
ปริญ ญาตรีไมต่ํา กวา 3.00 และเมื่อสํา เร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีแล-ว จะต-องได-คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอด
หลักสูตรการศึกษาไมต่ํากวา 3.00 ตามที่ได-กําหนดไว-ในแตละหนวยทุน ตามเอกสารแนบท-าย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิด
คะแนนให- A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือ 75.00 หรือเทียบได-ไมต่ํากวานี้ และมีอายุไมเกิน 35 ป
นับถึงวันที่ปQดรับสมัคร (วันที่ 2๗ ธันวาคม 25๖๐) หรือ

-2(2) เป>น ผู-ได-รับ ปริญ ญาตรีห รือคุณวุฒิอยางอื่น ที่เ ทีย บได-ใ นระดับ เดีย วกัน
และต-อ งได-คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูต รการศึกษาไมต่ํา กวา 3.00 ตามที่ไ ด-กํา หนดไว-ในแตละหนวยทุน
ตามเอกสารแนบท-าย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให- A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือ 75.00
หรื อเที ย บได- ไมต่ํา กวานี้ และมี อายุ ไมเกิ น 35 ป นั บ ถึ งวั น ที่ ปQ ด รั บ สมั คร (วันที่ 2๗ ธันวาคม 25๖๐)
3.2 ผู-สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาไมเป>นไปตามหลักเกณฑVที่กําหนดไว- ตามข-อ 3.1.2 จะต-องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามา
แสดงวาเป>นผู-มีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียนที่กําหนดไว-ในแตละหนวยทุนตามเอกสารแนบท-าย 1 หากผู-ใดไมมี
หนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
3.3 สํา หรั บ ทุ น ที่ ใ ห- ไ ปศึ ก ษาตอในระดั บ ปริ ญ ญาโท ผู- ส มั ค รสอบต- อ งเป> น ผู- ซึ่ ง ไมเคย
ได-รับปริญญาโท หรือเทียบได-ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน-นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
3.4 ผู-สมัครสอบซึ่งเป>นผู-รับทุนรัฐบาลและอยูระหวางดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ
ไมมีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
3.5 ผู- สมั ครสอบที่ เคยได- รั บทุ น รั ฐบาลไปศึ กษาวิ ชา ณ ตางประเทศมาแล- ว ต- องเป> นผู- ซึ่ ง
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช-ทุนตามสัญญาที่ได-ทําไว-กับ ก.พ. หรือสวนราชการแล-ว ภายในวันที่ปQดรับสมัคร
(วันที่ 2๗ ธันวาคม 25๖๐)
3.6 ผู-สมัครสอบที่ได-รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ หรือในประเทศ และยังมี
ข-อผูกพันในการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช-ทุน ให-แสดงหนังสืออนุญาตให-สมัครสอบ และยินยอมให-ไปปฏิบัติงาน ที่
ธนาคารแหงประเทศไทย หากมิได-แสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาไมให-มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให-ทุน
3.7 ผู-สมัครสอบที่เป>นข-าราชการ ต-องแสดงหนังสืออนุญาตให-สมัครสอบ และยินยอมใหไปปฏิบัติงานที่ธนาคารแหงประเทศไทย จากหัวหน-าสวนราชการเจ-าสังกัด หากมิได-แสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
ไมให-มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให-ทุน
3.8 ผู-สมัครสอบที่เป>นพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ต-องแสดงหนังสือรับ ทราบจาก
หัวหน-าสวนงาน หากมิได-แสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาไมให-มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให-ทุน
3.9 เป>นผู-ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
3.10 สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจให-เ ข-า สอบแขงขัน เพื่อ
รับทุนรัฐบาลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ^ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในข-อ 6 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

-34. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู- ป ระสงคV จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละเอี ย ดได- ที่ ศู น ยV ข าวสํา นั ก งาน ก.พ. 47/111
ถนนติวานนทV ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอรVเน็ตในเว็บไซตVของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พร-อมทั้งสามารถพิมพVแบบฟอรVมที่ใชในการสมัครสอบจากเว็บไซตVดังกลาว
4.2 กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธกี ารสมัคร
4.2.1 ผู-ป ระสงคVจ ะสมัครสอบ สมัครได-ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน – 2๗ ธันวาคม 25๖๐
ทางอินเทอรVเน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเว-นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปQดเว็บไซตV http://scholar.ocsc.go.th
(2) กรอกข- อความในใบสมั ครให- ถู กต- อ งและครบถ- ว น ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
ที่กําหนด ระบบจะออกแบบฟอรVมการชําระเงินผานเคานVเตอรV บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให-โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพVแบบฟอรVมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพVในขณะนั้น ให-บันทึกข-อมูลเก็บไว-ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข-อมูล
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพVแบบฟอรVมการชําระเงินหรือบันทึกข-อมูลได- ผู-สมัครสอบ
สามารถเข-าไปพิมพVแบบฟอรVมการชํา ระเงิน หรือบัน ทึกข-อมูล ลงในสื่อบัน ทึกข-อ มูล ใหมได-อีก แตจะแก-ไขข-อมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณVแล-วไมได4.2.2 นํ า แบบฟอรVม การชํ า ระเงิน ไปชํ า ระเงิน คาธรรมเนีย มในการสมัค รสอบ
เฉพาะที่เ คานVเ ตอรV บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ชื่อ บัญ ชี “คาธรรมเนีย มสอบทุน ของ ก.พ.”
ตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน – ๒๘ ธันวาคม 25๖๐ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณVเมื่อ
ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแล-ว
4.2.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด-วย
(1) คาธรรมเนียมสอบ หนวยละ 100 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอรVเน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนให-ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2.4 ผู-สมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแล-ว จะได-รับเลขประจําตัวสอบ
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงิน ทั้งนี้ ผู-สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงิน
ได-ภายหลังการชําระเงิน 7 วัน
4.2.5 ผู-สมัครสอบสมัครได-เพียงครั้งเดียวเทานั้น
4.2.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข-างต-น ถือวาผู-สมัครสอบเป>นผู-ลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกต-องของข-อมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาด-วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสV พ.ศ. 2544 และที่แก-ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู-สมัครสอบจงใจกรอกข-อมูลอันเป>นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ-งความเท็จตอ
เจ-าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

-44.3 เอกสาร หลักฐานที่ต-องยื่นในวันสอบข-อเขียน
(1) ใบสมัครที่พิมพVจากอินเทอรVเน็ต ติดรูปถายหน-าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไว-ไมเกิน 1 ป ลงลายมือชื่อในใบสมัครให-ครบถ-วน
(2) สํา เนาปริญ ญาบัต ร หรือ สํา เนาหนัง สือ รับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุมัติ
พร-อมทั้งสํา เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นตลอดหลั กสู ต ร (Transcript of Records) ของระดั บ ปริ ญ ญาตรี
กรณีผู-สมัครที่กําลังศึกษาอยูชั้นปสุดท-ายของระดับปริญญาตรี ให-นําสําเนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พร-อมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาที่ผานมา
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ-าน
(4) หนังสืออนุญาตให-สมัครสอบและยินยอมให-ไปปฏิบัติงานที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ตามแบบฟอรVม สนง. ก.พ. 5 ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ในกรณีที่ผู-สมัครสอบเป>นข-าราชการ หรือผู-สมัครสอบที่มีข-อผูกพัน
กับสวนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช- ต-องได-รับอนุญาตภายในวันที่ปQดรับสมัคร (วันที่ 2๗ ธันวาคม 25๖๐)
(๕) กรณีเป>นพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ต-องมีหนังสือรับทราบจากหัวหน-าสวนงาน
ตามแบบฟอรVมของธนาคารแหงประเทศไทย
(๖) เอกสารอื่น ๆ (ถ-ามี) เชน สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสําคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป>นต-น
สําเนาเอกสารทุกฉบับให-เขียนรับรอง “สําเนาถูกต-อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไว-มุมด-านขวาของเอกสารทุกฉบับ โดยให-บรรจุเอกสารดังกลาวใสในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล
และเลขประจําตัวสอบไว-ที่หน-าซอง
4.4 ในการสมัครสอบ ผู-สมัครสอบต-องตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งต-องกรอกรายละเอียดตาง ๆ ให-ถูกต-องครบถ-วน ตรงตามความเป>นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผู-สมัครสอบผู-ใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู-สมัครสอบ
จะถือวาผู-นั้นเป>นผู-ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตต-น และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบให4.5 ผู-สมัครสอบมีสิทธิสมัครได-คนละ 2 ประเภททุน โดยแตละประเภททุนให-เลือกสมัครได1 หนวยทุน
4.6 ผู-ที่ได-สมัครสอบไว-แล-ว จะขอเพิ่ม ถอน หรือขอเปลี่ยนหนวยทุนที่สมัครสอบไว-ไมได4.7 การสอบข-อเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะดําเนินการสอบ
ที่สนามสอบกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล
4.8 ผู-สมัครสอบที่เป>นผู-พิการทางการเห็น ทางการได-ยินหรือการสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยV เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑV
ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก-ไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวย ความสะดวกให-ในวันสอบ
ตามที่แจ-งให-สํานักงาน ก.พ. ทราบในวันสมัครสอบ และตามที่สํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร

-55. การแตงตั้งกรรมการเกีย่ วกับการสอบ
5.1 ก.พ. แตงตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น
เลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล ตามความต-องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
5.2 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะแตงตั้งกรรมการออกข-อสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
5.3 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กําหนดระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปyญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู-สมัครสอบและปyญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ
สอบแขงขันที่ไมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู-ได-รับทุนแทน
5.4 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู-สมัครสอบแขงขัน
ประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิเข-ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับทุน และ
ประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับทุนแทน
6. การประกาศรายชื่อผูส- มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบและวิธกี ารสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู-สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 1๗ มกราคม 256๑ ทางเว็บไซตV http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th
หัวข-อการประกาศรายชื่อผู-สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
7. การสอบและเกณฑVการตัดสิน
7.1 ผู-สมัครสอบจะต-องสอบตามหลักสูตร โดยวิธีการสอบข-อเขียน ดังนี้
7.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension
7.1.2 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถในการวิเ คราะหVแ ละการใช-เ หตุผ ล โดยการใหแปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประเด็นจากข-อความ หรือบทความ แก-ปyญหาข-อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะหV
หาแนวโน-มหรือการเปลี่ยนแปลงที่นาจะเป>นไปได-จากข-อมูล เหตุการณVทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม
7.1.3 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
จะประเมิน จากประวัติส วนตัว ประวัติการศึกษาของผู-ส มัคร เพื่อพิจ ารณา
ความเหมาะสมในด-านตาง ๆ ที่จําเป>นสําหรับการไปศึกษาตอตางประเทศ เชน พื้นความรู-ที่จําเป>นสําหรับการไปศึกษาตอ
ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตอการรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
และการกลับมารับราชการ ประสบการณV ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณV การปรับตัวเข-ากับสังคมและสิ่งแวดล-อม
เชาวนV ปy ญ ญา และบุ ค ลิ ก ภาพอยางอื่ น เป> น ต- น โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณV และ/หรื อ โดยการพิ จ ารณาประเมิ น
ด-วยวิธีการตาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM)

-67.2 ผู-ที่มีสิท ธิเ ข-า รับ การประเมิน ความเหมาะสมของบุค คลเพื่อ รับ ทุน แตละหนวยทุน
ต-องสอบผานข-อเขียนตามเกณฑVการตัดสิน ดังนี้
7.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ โดยต-องได-คะแนนไมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย (mean)
ของผู-เข-าสอบทั้งหมด
7.2.2 สอบผานวิ ช าความสามารถทั่ ว ไปเชิ ง วิ ช าการ โดยต- อ งได- ค ะแนนไมต่ํ า กวา
คะแนนเฉลี่ย (mean) ของผู-เข-าสอบทั้งหมด
7.2.3 ได- ค ะแนนรวมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และวิ ช าความสามารถทั่ ว ไปเชิ ง วิ ช าการ
ตามที่กําหนดในข-อ 7.2.1 และ 7.2.2 เรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยคัดไว- จํานวนไมเกิน 5 เทาตอ 1 ทุน
ยกเว-น ทุนหนวยใดมีจํานวน 2-4 ทุน ให-คัดไว- จํานวนไมเกิน 3 เทาของจํานวนทุน
7.3 ผู-สอบแขงขันได-ในแตละหนวยทุนจะต-องเป>นผู-สอบได-คะแนนการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนไมต่ํากวาร-อยละ 70
7.4 ผู-ส อบแขงขั น ได- ที่ได- คะแนนการประเมิ น ความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรั บ ทุ น สู งสุ ด
มีสิทธิได-รับทุนกอนผู-สอบแขงขันได-ที่ได-คะแนนต่ํากวาลงมาตามลําดับ
7.5 ในกรณีที่ผู-สอบแขงขันได-ที่ได-คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเทากัน
ให-พิจารณาผู-ที่ได-คะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการสูงกวาเป>นผู-มีสิทธิได-รับทุนกอน
ถ-าได-คะแนนเทากันอีกให-สัมภาษณVเป>นภาษาอังกฤษอีกครั้ง และให-ผู-ที่ได-คะแนนสัมภาษณVเป>นภาษาอังกฤษสูงกวา
เป>นผู-มีสิทธิได-รับทุนกอน
7.6 ผู-สอบแขงขันได-ที่มีสิทธิได-รับทุนหลายประเภท จะได-รับทุนที่ได-เลือกไว-เป>นลําดับแรก
ในใบสมัครสอบกอน และเมื่อมีสิทธิได-รับทุนประเภทใดหรือทุนหนวยใดแล-ว จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุนที่เหลือทั้งหมด
7.7 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู-มีสิทธิ
ได-รับทุนเทานั้น
7.8 ผู-มีสิ ทธิได- รั บ ทุน รายใดไมมารายงานตั ว ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่สํ านั กงาน ก.พ.
กําหนดไว-ในประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับทุน โดยมิได-แจ-งให-สํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน
7.9 ถ-าผู-มีสิทธิได-รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการให-ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน
จะพิจารณาให-ผู-ที่ได-คะแนนในลําดับถัดไปของทุนหนวยนั้น และยังมิได-รับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป>นผู-มีสิทธิ
ได-รับทุนแทน ทั้งนี้ ต-องภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันประกาศรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับทุน
7.10 กรณีที่ทุนหนวยใดไมมีผู-สมัครสอบหรือไมมีผู-มีสิทธิได-รับทุน คณะกรรมการดําเนินการสอบ
แขงขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาให-ผู-สอบแขงขันได-จากทุนหนวยอื่น หรือทุนอื่นเป>นผู-มีสิทธิได-รับทุนแทน

-78. การรายงานตัวและการอบรม
ผู-มีสิทธิได-รับทุนจะต-องไปรายงานตัวและเข-ารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. และธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด
9. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู-มีสิทธิได-รับทุนต-องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทยVของ ก.พ. ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทยVของ ก.พ.
ให-ถือเป>นที่สุด ผู-เข-ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอให-ทบทวนแตประการใด
10. การทําสัญญา
ผู-มีสิทธิได-รับทุนต-องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ จะทํา
สัญญาได- ตอเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยVของ ก.พ. ที่ระบุวาพร-อมที่จะไปศึกษาตอ
ตางประเทศได11. การรับเงินทุน
ผู-ได-รั บ ทุน จะได-รั บเงิ นทุ น เมื่อทํ าสั ญญาเรี ย บร- อยแล-ว และจะได- รับ คาใช-จ ายตามเกณฑV ที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
12. การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา
ผู-ได-รับทุนต-องเข-าทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ยกเว-นทุนที่ไปศึกษา
ในสถานศึกษาที่มิได-ใช-ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข-าศึกษา
13. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง
ผู-ได-รับทุน ต-องสมัครเข-าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ได-กําหนดไว- และเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล-ว จึงจะให-ผู-ได-รับทุนเดินทางไปศึกษา

-814. การเพิกถอนการให-ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให-ทุนแกผู-ได-รับทุน หากเข-ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
14.1 ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทยVของ ก.พ.
14.2 กรณีผู-ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปสุดท-ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 25๖๐ และ/หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีห รือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได-ในระดับเดียวกันได-คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 3.00
14.3 กรณีผู-สมัครสอบซึ่งมีข-อผูกพันกับสวนราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช- มิได-ยื่น
หนังสืออนุญาตให-สมัครสอบและยินยอมให-ไปปฏิบัติงานที่ธนาคารแหงประเทศไทย จากหัวหน-าสวนราชการเจ-าสังกัด
ตามข-อ 3.6 หรือ 3.7
14.๔ กรณีผู-ส มัค รสอบเป>น พนัก งานธนาคารแหงประเทศไทย มิไ ด-ยื่น หนังสือรับทราบ
จากหัวหน-าสวนงานเจ-าสังกัด ตามข-อ 3.๘
14.๕ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ.
และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทย
14.๖ เป>นผู-มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
14.๗ ขาดการติดตอกับเจ-าหน-าที่เกิน 1 ป
14.๘ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข-อใดข-อหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได-คะแนนต่ํากวา 550 (Paper–based)
หรือต่ํากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบได-ต่ํากวานี้ หรือ
(2) ผลการสอบภาษาอัง กฤษไมเป>น ที ่ย อมรับ ของสถานศึก ษาที ่จ ะไปศึก ษาตอ
(ยกเว-น ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิได-ใช-ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข-าศึกษา)
14.๙ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ย งกํา หนดการเดิน ทางไปศึกษาตอเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแล-ว
14.๑๐ ไมได-รับการตอบรับให-เข-าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ ภายในระยะเวลา 1 ป
นับแตวันประกาศรายชื่อเป>นผู-มีสิทธิได-รับทุน
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖๐
(ลงชื่อ)

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

สําเนาถูกต-อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบท,าย 1
รายละเอียดประเภททุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน,นทาง

ระดับ

Finance
4200001 ธนาคารแหงประเทศไทย - Finance/
- Business Administration

โท

4200002 ธนาคารแหงประเทศไทย - Finance/
Finance
- Business Administration

โท

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส, มัคร
ทุน
สหรัฐอเมริกา
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางการบัญชี
สาขาวิชาคณิตศาสตรNและสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรN
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN สาขาวิชาวิทยาศาสตรNกายภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรNประยุกตN
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรNการแพทยN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน หรือทางการบัญชี
สาขาวิชาคณิตศาสตรNและสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรN
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN สาขาวิชาวิทยาศาสตรNกายภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรNประยุกตN
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรNการแพทยN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
ประเทศ

รายละเอียดประเภททุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

4200003 ธนาคารแหงประเทศไทย - Financial Engineering/
- Quantitative Finance

วิชาเอก / เน,นทาง

ระดับ

ประเทศ

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

- Financial Engineering/
- Quantitative Finance

4200004 ธนาคารแหงประเทศไทย ด,าน Financial Technology Financial Technology

๒

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส, มัคร
ทุน
2 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาคณิตศาสตรNและสถิติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรN สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNกายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรNชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNประยุกตN หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNการแพทยN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาคณิตศาสตรNและสถิติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรN สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNกายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรNชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNประยุกตN หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNการแพทยN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

รายละเอียดประเภททุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน,นทาง

ระดับ

ประเทศ

4200005 ธนาคารแหงประเทศไทย Accounting

Accounting

โท

สหรัฐอเมริกา

4200006 ธนาคารแหงประเทศไทย ด,าน Data Analytics

Data Analytics

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

๓

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส, มัคร
ทุน
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
3 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรN สาขาวิชาคณิตศาสตรNและสถิติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรN สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNกายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรNชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNประยุกตN หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรNการแพทยN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

รายละเอียดประเภททุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน,นทาง

ระดับ

ประเทศ

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

4200007 ธนาคารแหงประเทศไทย ด,าน Artificial Intelligence Artificial Intelligence

4200008 ธนาคารแหงประเทศไทย - Computer Engineering
ด,าน Cyber Security/
Cyber Security

Cyber Security

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย
ญี่ปุgน
สาธารณรัฐสิงคโปรN

4200009 ธนาคารแหงประเทศไทย ด,าน Data Architecture

Data Architecture

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

๔

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส, มัคร
ทุน
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอรN หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
2 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอรN หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรN
ทางวิศวกรรมไฟฟiา ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสN หรือ
ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอรN หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)

รายละเอียดประเภททุนธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป 2561 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เน,นทาง

ระดับ

4200010 ธนาคารแหงประเทศไทย ด,าน IT Architecture

IT Architecture

โท

4200011 ธนาคารแหงประเทศไทย กฎหมาย

ด,านเทคโนโลยีทางการเงิน

โท

๕

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูส, มัคร
ทุน
สหรัฐอเมริกา
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอรN หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรN ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรN
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
สหรัฐอเมริกา
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดท,ายหรือสําเร็จการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตรN
เครือรัฐออสเตรเลีย
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
แคนาดา
หรือเทียบได,ไมต่ํากวานี้
ญี่ปุgน
2. มีหนังสือรับทราบจากหัวหน,าสวนงาน กรณีเปQนพนักงาน ธปท.
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปRดรับสมัคร (วันที่ 27 ธ.ค. 60)
(ทั้งนี้ หากมีความรู,หรือประสบการณNที่เกี่ยวกับกฎหมายการเงิน
จะเปQนประโยชนNตอการศึกษาในหลักสูตรนี้)
ประเทศ
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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
--------------------------------------

