(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รือไ ง รับสมัครสอบขงขันพือไ รับทุนสนับสนุนความตຌองการของสวนราชการ฿นภูมภิ าค ิArea-basedี
ประจำป 256๏
(ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา)
---------------ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนสนับสนุนความตຌองการสวนราชการ฿นภูมิภาค
ิArea-basedี ประจำป 256๏ (ทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9)
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ
แ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ๏ หนวย รวม ๏ ทุน
(รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย 1 ละรายชืไอจังหวัด฿นตละภูมิภาค
ตามอกสารนบทຌาย 2)
2. ประทศทีไกำหนด฿หຌเปศึกษา
ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/
หนว ยงานของรัฐ หใน ชอบรว มกัน ฿หຌนักรียนทุน รัฐ บาลทีไเดຌรับ การคัด ลือก฿หຌเดຌรับ ทุนตามความตຌองการของ
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ ละ
ป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับ
การศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล
3. งือไ นเขการรับทุน
ผูຌ เ ดຌ รั บ ทุ น จะตຌ อ งปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ หมุ น วี ย นปฏิ บั ติ ร าชการ฿นส ว นราชก ารทีไ อ ยู ฿ น
สวนภูมิภาคเมนຌอยกวาระยะวลาทีไศึกษาดຌวยทุนรัฐบาล
4. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
ไ.แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ฿นกระทรวง
กรม หรือ หนว ยงานของรัฐ ทีไ ก.พ. กำหนด ป็ น ระยะวลาเม นຌ อ ยกว า 2 ท า ของระยะวลาทีไ เ ดຌ รั บ ทุ น
๐.๎ กรณีผูຌเดຌทุนประสงค์จะปลีไยนหนวยงานปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน จะตຌองปฏิบัติราชการ
ชด฿ชຌทุน฿นสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐทีไ ก.พ. กำหนดมาลຌวป็นวลาเมนຌอยกวา ๎ ป นับตวันทีไเดຌรับการบรรจุ
ขຌาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน ละ ก.พ. ฿หຌความหในชอบตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไ ก.พ. กำหนด
ไ.๏ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญา
ทีไเดຌท ำเวຌกับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌอ งชด฿ชຌงิน ทุน ทีไเดຌจายเปลຌว ทัๅงสิๅน ยังจะตຌอ งชด฿ชຌงิน อีก 2 ทา
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย

-25. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
5.1 ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
5.1.1 ป็นผูຌมีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36 หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย ใี ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามทีไกำหนด
เวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ ละรายชืไอจังหวัด฿นตละภูมิภาคตามอกสารนบทຌาย โ
5.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาท
(1) ป็น ผูຌทีไก ำลัง ศึก ษาอยู฿ นชัๅน ปสุด ทຌา ยของหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี
หรือ หลั กสู ตรอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไ ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผ านมา฿นระดับ
ปริญ ญาตรีเ มตไำ กวา ใ.เเ ละมืไอ สำรใจ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ลຌว จะตຌอ งเดຌ คะนนฉลีไยสะสมตลอด
หลักสูตรการศึกษาเมตไำกวา ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิด
คะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ ็5.เเ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละมีอายุเมกิน 35 ป
นับถึงวันทีปไ ຂดรับสมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม 25๒๎ี หรือ
(2) ป็น ผูຌเดຌรับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒิอยางอืไน ทีไทียบเดຌ฿นระดับ ดียวกัน
ละตຌองเดຌคะนนฉลีไย สะสมตลอดหลัก สูตรการศึกษาเมตไำกวา ใ.เเ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตล ะหนว ยทุน
ตามอกสารนบทຌาย แ (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ ็5.เเ
หรื อทียบเดຌเมตไำ กวานีๅ ละมีอายุ เมกิน 35 ป นั บ ถึงวัน ทีไ ปຂ ดรั บ สมัคร ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม 25๒๎ี
5.โ ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตามขຌอ 5.1.2 จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามา
สดงวาป็นผูຌมีผลการรียนทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนตามอกสารนบทຌาย แ หากผูຌ฿ดเมมี
หนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ
5.3 สำหรับ ทุน ทีไ฿ หຌเ ปศึก ษาตอ ฿นระดับ ปริญ ญาท ผูຌ ส มั ค รสอบตຌอ งป็น ผูຌซึไง เม คย
เดຌรับปริญญาท หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสาขาละวิชาอกหรือนຌนทางดียวกับทุนทีไจะเปศึกษา
5.4 ผูຌสมัครสอบซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดำนินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
5.5 ผูຌสมัครสอบทีไคยเดຌรับทุนรัฐบาลเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศมาลຌว ตຌ องป็นผูຌซึไง
หมดภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ ก.พ. หรือสวนราชการลຌว ภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร
ิวันทีไ 2๓ ธันวาคม 25๒๎ี ยกวຌน กรณีทีไสมัครสอบ฿นหนวยทุนทีไจัดสรร฿หຌกสวนราชการดียวกันกับทีไผูຌสมัครสอบนัๅน
สังกัด อยู จะตຌอ งสดงหนัง สือ อนุ ญ าต฿หຌส มัค รสอบจากหัว หนຌา สว นราชการจຌา สัง กัด หากมิเ ดຌ สดงหนังสือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
5.6 ผูຌสมัครสอบทีไเดຌรับทุนอืไน โ พืไอศึกษาวิชา ณ ตางประทศ หรือ฿นประทศ ละยังมี
ขຌอผูกพัน฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ฿หຌสดงหนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน
ทีไเดຌรับ ทุน จากหัว หนຌาสว นราชการจຌาสังกัด หรือหัว หนຌาหนว ยงานจຌาของทุน หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลา ว
ก.พ. จะพิจารณาเม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน
5.7 ผูຌสมัครสอบทีไป็นขຌา ราชการ ตຌองสดงหนัง สืออนุญาต฿หຌสมัครสอบ ละยินยอม฿หຌ
อนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุนจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หากมิเดຌสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
เม฿หຌมีสิทธิสมัครสอบ หรือพิกถอนการ฿หຌทุน

-๏5.8 ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี
5.9 สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอรับ
ทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538
6. การรับสมัครสอบ
6.1 ผูຌ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละอี ย ดเดຌ ทีไ ทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน
ก.พ. ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์ม
ทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาว
ๆ.โ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธกี ารสมัคร
ๆ.โ.แ ผูຌป ระสงค์จ ะสมัค รสอบ สมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ํ พฤศจิกายน – โ๓ ธันวาคม โ5๒๎
ทางอินทอร์นใต ตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
ิแี ปຂดวใบเซต์ http://scholar.ocsc.go.th
ิโี กรอกขຌ อ ความ฿น฿บสมั ค ร฿หຌ ถูก ตຌ อ งละครบถຌ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขัๅน ตอน
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงเทย ฿หຌดยอัตนมัติ
ิใี พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน หรือ
หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณีทีไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌสมัครสอบ
สามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบัน ทึกขຌอมูล ลง฿นสืไอ บัน ทึกขຌอ มูล ฿หมเดຌอีก ตจะกຌเขขຌอมูล
฿นการกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเมเดຌ
6.2.2 นำบบฟอร์ม การชำระงิน เปชำระงิ น คา ธรรมนีย ม฿นการสมัค รสอบ
ฉพาะทีไ คาน์ ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย ทุก สาขาทัไว ประทศ ชืไอ บั ญ ชี คา ธรรมนีย มสอบทุน ของ ก.พ.
ตัๅงตวันทีไ ํ พฤศจิกายน – ๎๔ ธันวาคม โ5๒๎ ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์
มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว
6.2.3 คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย
(1) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท
(2) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท
คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบจะเมจา ยคืน฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทังๅ สินๅ
6.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระงิน
เดຌภายหลังการชำระงิน ็ วัน
6.2.5 ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
6.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวา ผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละ
รับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ละทีไกຌเข
พิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ
จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

-46.3 อกสาร หลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน
(1) ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน 1 ป ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
(2) สำนาปริญ ญาบัต ร หรือ สำนาหนัง สือ รับ รองฉบับ สภามหาวิ ท ยาลัย อนุมัติ
พรຌอมทัๅงสำนาระบี ยนสดงผลการรี ยนตลอดหลั กสู ตร (Transcript of Records) ของระดับ ปริ ญญาตรี
กรณีผูຌสมัครทีไกำลังศึกษาอยูชัๅนปสุดทຌายของระดับปริญญาตรี ฿หຌนำสำนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา พรຌอมสำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมา
ิใี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน
ิไี สำนาทะบียนบຌาน ทีไมีรายชืไอผูຌสมัครสอบอยู฿นทะบียนบຌาน฿นภูมิภาคดียวกับ
หนวยทุนทีไสมัครมาลຌวเมนຌอยกวา ๆ ดือน นับถึงวั นทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธันวาคม โ5๒๎ี หรือสำนาระบียน
สดงผลการรียน฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด จำนวน 1 ชุด
(5) หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน
จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุนตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5 ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
฿นกรณี ทีไ ผูຌ สมั ครสอบป็ นขຌาราชการ หรื อผูຌ สมัครสอบทีไ มี ขຌอผู กพั นกับส วนราชการ฿นการปฏิ บั ติราชการชด฿ชຌ ทุ น
ตຌองเดຌรับอนุญาตภาย฿นวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๓ ธันวาคม โ5๒๎ี
(6) อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ดย฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿ส฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ - นามสกุล
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
6.4 ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติ ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ฿หຌ
6.5 ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครเดຌคนละ 2 ประภททุน ดยตละประภททุน฿หຌลือกสมัครเดຌ
1 หนวยทุน
6.6 ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ
6.7 การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานคร ละ/หรือปริมณฑล
6.8 ผูຌสมัครสอบทีไป็นผูຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสืไอความหมาย ทางการคลืไอนเหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพั ฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุ ษย์ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์
ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ ฿นวันสอบ
ตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร
7. การตงตัๅงกรรมการกียไ วกับการสอบ
7.1 ก.พ. ต ง ตัๅ ง คณะกรรมการดำนิ น การสอบข ง ขั น ละคั ด ลื อ กบุ ค คลพืไ อ รั บ ทุ น
ลารียนหลวง ละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ

-57.2 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
7.3 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ
กำหนดระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
7.4 คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
8. การประกาศรายชือไ ผูสຌ มัครสอบ วัน วลา สถานทีสไ อบ ละระบียบละวิธกี ารสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
฿นวั น ทีไ แ๓ มกราคม โ5ๆ๏ ทางวใบ เซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th
หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบ
9. การสอบละกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผูຌสมัครสอบจะตຌองสอบตามหลักสูตร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ
9.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension
9.1.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถ฿นการวิ  คราะห์  ละการ฿ชຌ  หตุผ ล ดยการ฿หຌ
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิ คราะห์
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม
9.1.3 การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน
จะประมิน จากประวัติสว นตัว ประวัติก ารศึกษาของผูຌส มัคร พืไอพิจารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอ
฿นสาขาวิชาทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับทุนเปศึกษาตอตางประทศ
ละการกลับมารับราชการ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไง วดลຌอม
ชาวน์ ปั ญ ญา ละบุ ค ลิ ก ภาพอย า งอืไ น ป็ น ตຌ น ดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ละ /หรื อ ดยการพิ จ ารณาประมิ น
ดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM)
9.2 ผูຌทีไมีสิท ธิขຌา รับ การประมิน ความหมาะสมของบุค คลพืไอ รั บ ทุน ตล ะหนว ยทุน
ตຌองสอบผานขຌอขียนตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ
9.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ ดยตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (mean)
ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด
9.2.2 สอบผ า นวิ ช าความสามารถทัไ ว เปชิ งวิช าการ ดยตຌ อ งเดຌ ค ะนนเม ตไ ำกว า
คะนนฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด

-69.2.3 เดຌคะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด
฿นขຌอ 7.2.1 ละ 7.2.2 รียงตามคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดยคัดเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน
9.3 ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70
9.4 ผูຌ ส อบขงขัน เดຌทีไ เดຌ คะนนการประมิน ความหมาะสมของบุ คคลพืไ อรับ ทุ นสู งสุ ด
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ
9.5 ฿นกรณีทีไผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทากัน
฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน
ถຌาเดຌคะนนทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอี กครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ป็ นภาษาอังกฤษสูงกวา
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรบั ทุนกอน
9.6 ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็น ลำดับรก
฿น฿บสมัครสอบกอน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ดหรือทุนหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
9.7 คณะกรรมการดำนินการสอบข งขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทานัๅน
9.8 ผูຌ มีสิ ท ธิเดຌรั บ ทุ น ราย฿ดเมม ารายงานตัว ตามวัน วลา ละสถานทีไทีไ ส ำนั กงาน ก.พ.
กำหนดเวຌ฿นประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ่การรับทุน
9.9 ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ่การรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุน
จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅน ละยัง มิเดຌรับทุน฿นการสอบครัๅ งดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ตຌองภาย฿นระยะวลา 6 ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ เดຌรับทุน
9.10 กรณีทีไทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัครสอบหรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบ
ขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไน หรือทุนอืไนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
10. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
11. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌอ งเปตรวจสุขภาพละอนามัยกับ คณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตามวัน
วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด
12. การทำสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ทัๅงนีๅ จะทำสัญญาเดຌ
ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอตางประทศเดຌ
13. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌ อยลຌว ละเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั็วดยสาร
ครืไองบินเป-กลับ คา฿ชຌจายตรียมตั วกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลารียน คาหนังสือละคาอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน

-714. การทดสอบภาษาอังกฤษพืไอการสมัครสถานศึกษา
ผูຌเดຌรับทุนตຌองขຌาทดสอบภาษาอังกฤษตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ยกวຌนทุนทีไเปศึกษา
฿นสถานศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา
15. การสมัครสถานศึกษาละการดินทาง
ผูຌเดຌรับทุนตຌองสมัครขຌารียน฿นสถานศึกษาตามนวการศึกษาทีไเดຌกำหนดเวຌ ละมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว จึงจะ฿หຌผูຌเดຌรับทุนดินทางเปศึกษา
16. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
16.1 เมผานการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ.
16.2 กรณีผูຌทีไกำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอืไนทีไทียบเดຌ
฿นระดับดียวกัน เมสำรใจการศึกษา฿นปก ารศึกษา 25๒โ ละ/หรือมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อ
คุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา ใ.เเ
16.3 กรณีผูຌสมัครสอบซึไ งมีขຌอผูกพันกับ สวนราชการ฿นการปฏิบัติราชการชด฿ชຌ มิเดຌยืไ น
หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครสอบละยินยอม฿หຌอนเปปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไเดຌรับทุน จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด
หรือหัวหนຌาหนวยงานจຌาของทุน ตามขຌอ 5.5 5.6 หรือ 5.7
16.4 หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
16.5 ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด
16.6 ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป
16.7 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขຌอ฿ดขຌอหนึไง ดังตอเปนีๅ
(1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) เดຌคะนนตไำกวา 550 (Paper–based)
หรือตไำกวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอืไน โ ทียบเดຌตไำกวานีๅ หรือ
(2) ผลการสอบภาษาอัง กฤษเมป็น ที ไย อมรับ ของสถานศึก ษาที ไจ ะเปศึก ษาตอ
(ยกวຌน ทุนทีไเปศึกษา฿นสถาบันการศึกษาทีไมิเดຌ฿ชຌผลการสอบภาษาอังกฤษ฿นการตอบรับขຌาศึกษา)
16.8 หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดิน ทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว
16.9 เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 1 ป
นับตวันประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
ประกาศ ณ วันทีไ ํ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ิลงชืไอ)
สำเนาถูกต้อง
ินางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปຂยวัฒน์ ศิวรักษ์
(นายปຂยวัฒน์ ศิวรักษ์)
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.

อกสารนบทຌาย ํ

รายละอียดประภททุนสนับสนุนความตຌองการสวนราชการ฿นภูมิภาค ิArea - basedี ประจำปี ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี
หนวยที/่ ภูมิภาค

สวนราชการ

หนวยทีไ ์ํ๔์๐์ํ สำนักงานปลัด
ภาคตะวันออกฉียงหนือ กระทรวงพาณิชย์
ปฏิบตั ิงาน
จำนวน ํ ทุน
ณ จังหวัดขอนกน

สาขาวิชา
การตลาด
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ

วิชาอก / นຌนทาง
Marketing / Marketing
Management

ระดับ
ท

ประทศ
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร
ป็นเปตามประกาศ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา
รับสมัคร ฯ ขຌอ ๎
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือ
ศรษฐศาสตร์ มีคะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา
๏.์์ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว
กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธ.ค. ๒๎ี หรือ
สำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีไตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาค
ทีไกำหนด
- อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธ.ค. ๒๎ี

๎

รายละอียดประภททุนสนับสนุนความตຌองการสวนราชการ฿นภูมิภาค ิArea - basedี ประจำปี ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี
หนวยที/่ ภูมิภาค

สวนราชการ

หนวยทีไ ์ํ๔์๐์๎ กรมสรรพากร
ภาคกลาง
ปฏิบัติงาน
ณ จังหวัดชลบุรี
ภาคหนือ
ภาคตะวันออกฉียงหนือ จังหวัดนครปฐม
จังหวัดพิษณุลก
ภาค฿ตຌ
จังหวัดชียง฿หม
จำนวน ํ ทุน
จังหวัดอุดรธานี หรือ
จังหวัดสงขลา

สาขาวิชา
Economics

วิชาอก / นຌนทาง
ระดับ
Economics
ท
- Econometrics
- Economics & Strategy
- International Banking
- Financial Economics
- International Economic
Policy & Analysis
- International Economy,
State and Society
- Economics and Finance
- Integral Economic
Development Management
- International Trade and
Economic
- Economics of
Globalization and European
Integration
- Economics & Strategy
- Economics Mathematical
Analysis
- International Economics
and Business

ประทศ
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร
ป็นเปตามประกาศ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา
รับสมัคร ฯ ขຌอ ๎
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว
กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธ.ค. ๒๎ี หรือ
สำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีตไ ัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาค
ทีไกำหนด
- อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธ.ค. ๒๎ี

๏

รายละอียดประภททุนสนับสนุนความตຌองการสวนราชการ฿นภูมิภาค ิArea - basedี ประจำปี ๎๑๒๏ (ทุนบุคคลทั่วเประดับปริญญาี
หนวยที/่ ภูมิภาค

สวนราชการ

หนวยทีไ ์ํ๔์๐์๏ กรมสรรพากร
ภาคกลาง
ปฏิบัติงาน
ภาคหนือ
ณ จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันออกฉียงหนือ จังหวัดนครปฐม
ภาค฿ตຌ
จังหวัดพิษณุลก
จำนวน ํ ทุน
จังหวัดชียง฿หม
จังหวัดอุดรธานี หรือ
จังหวัดสงขลา

หมายหตุ

สาขาวิชา
Business
Analytics and
Intelligence

วิชาอก / นຌนทาง
Business Analytics and
Intelligence

ระดับ
ท

ประทศ
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร
ป็นเปตามประกาศ - กำลังศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายหรือสำรใจการศึกษา
รับสมัคร ฯ ขຌอ ๎
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือ
บริหารธุรกิจ
- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ หรือ
ทียบเดຌเมตไำกวานีๅ
- ผูຌสมัครจะตຌองมีภูมิลำนา ิตามทะบียนบຌานี อยู฿นภูมิภาคดียว
กับหนวยทุนทีไสมัคร มาลຌวเมนຌอยกวา ๒ ดือน นับถึงวันทีไ
ปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธ.ค. ๒๎ี หรือ
สำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
การศึกษาทีตไ ัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาค
ทีไกำหนด
- อายุเมกิน ๏๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๓ ธ.ค. ๒๎ี

ประทศ/สถาบันการศึกษาทีไจะ฿หຌเปศึกษา จะกำหนดตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ หในชอบรวมกัน฿หຌนักรียนทุนรัฐบาล
ทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌเดຌรับทุนตามความตຌองการของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ เปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทีไมีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ
ละป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไจะเปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับ
ละมีมาตรฐานป็นสากล
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รายชือไ จังหวัด฿นตละภาค ิทุนสนับสนุนความตຌองการของสวนราชการ฿นภูมภิ าค ิArea-basedีี
ภาคกลาง
(26 จังหวัด)

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์
พชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อางทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะชิงทรา
ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระกຌว สระบุรี

ภาคหนือ
(16 จังหวัด)

ก่าพงพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุลก พชรบูรณ์ สุขทัย อุตรดิตถ์
ชียงราย ชียง฿หม นาน พร มฮองสอน ล่าปาง ล่าพูน พะยา

ภาคตะวันออกฉียงหนือ
(20 จังหวัด)
ภาค฿ตຌ
(14 จังหวัด)

ขอนกน ลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล่าภู กาฬสินธุ์ นครพนม
มหาสารคาม รຌอยอจด อุบลราชธานี มุกดาหาร อ่านาจจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย์ ศรีสะกษ สุรินทร์ ยสธร บึงกาฬ
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
สุราษฎร์ธานี กระบีไ ตรัง พังงา ภูกจต ระนอง
--------------------------
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มาตรา 36 หงพระราชบัญญัตริ ะบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. โ55แ
ดังตอเปนีๅ

ผู ຌทีไจ ะขຌา รับ ราชการป็น ขຌา ราชการพลรือ นตຌอ งมีคุณ สมบัติทัไว เป ละเมมีล ัก ษณะตຌอ งหຌา ม

ก. คุณสมบัติทัไวเป
(1) มีสัญชาติเทย
(2) มีอายุเมตไ่ากวาสิบปดปี
(3) ป็นผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ
ข. ลักษณะตຌองหຌาม
(1) ป็นผูຌด่ารงต่าหนงทางการมือง
(2) ป็นคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ
หรือป็นรคตามทีไก่าหนด฿นกฎ ก.พ.
(3) ป็นผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน
(4) ป็นผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนป็นทีไรังกียจของสังคม
(5) ป็นกรรมการหรือผูຌด่ารงต่า หนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง
(6) ป็นบุคคลลຌมละลาย
(7) ป็นผูຌคยตຌองรับทษจ่าคุกดยค่าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ่าคุกพราะกระท่าความผิดทางอาญา
วຌนตป็นทษส่าหรับความผิดทีไเดຌกระท่าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ
(8) ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ
(9) ป็นผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน
(10) ป็นผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน
(11) ป็นผูຌคยกระท่าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ
ผูຌทีไจะขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาป็นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (8) หรือ (9) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (10) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ
--------------------------------------

